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2017. július 24. és augusztus 4-e között Düsseldorfban volt szerencsém részt venni
kétszer egy hetes tanfolyamokon, amelyeken mind szakmailag, mind emberileg sokat
fejlődtem, és a jövőben sokrétűen tudom kamatoztatni az itt nyert tapasztalatokat.
Ezzel kapcsolatban írom rövid beszámolómat, először egy értékelést, majd egy részletes
programbemutatást:
Elért eredmények és hatás:
Szakmai, módszertani újdonságok, tapasztalatok:
Több módszert ismertem meg a nyelvtani feladatok, olvasás utáni, hallás utáni értés területén,
melyek leginkább internethez vagy számítógéphez kötődnek, de több klasszikus módszer is
bemutatásra került, melyek közül mindegyik eredményesen használható az oktatásban.
Informatikai eszközök (IKT-eszközök) használata:
Online-feladatok használata, kezelése, a Moodle révén a gondolkodásmód változása,
nyitottsága. A digitális gondolkodás elmélyülése, fiatalok számára izgalmas tanulási felületek
megismerése, használata. Ezek a legfontosabb hatások, amelyek engem biztosan éritettek.

Szakmai kapcsolatok:
Mindkét csoport nagyon vegyes összetételű volt, így számos más országból érkezett kollegával
ismerkedhettem meg, kicserélve oktatási rendszereinkkel kapcsolatos információinkat,
tapasztalatainkat. A tanfolyamok végén cserélt címek, és internetes elérhetőségek biztosan
hosszú távon is kamatoznak majd számunkra.
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Országismeret, kultúrtörténet:
Német kultúrtörténet újabb területeivel, a Rajna-vidék történetével, kultúrájával gazdagodtak
ismereteink (Heine múzeum, Hajózástörténeti múzeum, Düsseldorf Történeti Múzeum,
Kaiserswerth, Münster, Zons, Wupperthal, Oldtimer múzeum, Rheinturm, Szent András
templom, Szent Lambertus templom).

Emberi tényezők:
Sok emberrel ismerkedtünk meg, sok országból. Számos kultúra találkozott, bepillantást
nyerhettünk egy multikulturális nagyváros életébe, megtapasztalva annak előnyeit és hátrányait
is. A kulturális sokszínűség mellet említésre méltó az a gasztronómiai sokszínűség is, amelyet
Düsseldorfban próbálhattunk ki.
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1. kurzus: Oktatásmódszertani továbbképzés a DAF-módszereken belül: kreatív ötletek,
gyakorlatorientált munka, projektorientált munkafázisok (2017.07.24 – 08.04.)
1. nap: a szeminárium megnyitása, személyes Németország-kártya készítése.
Íróműhely, kreatív írásfejlesztő feladatok.
2. nap: Internetworkshop: A zenével motiválni, németnyelvű popzene a nyelvoktatásban.
Nyelvtan: kreatív nyelvtanoktatás
3. nap: Tesztek és vizsgák a nyelvoktatásban.
Közös program: Heinrich Heine Múzeum és Intézet megtekintése, közös városnézés
4. nap: Kooperatív tanulás és csoportmunka a nyelvoktatásban. Hatékony hallásértési
gyakorlatok lebonyolítása. Okostábla használata az oktatásban
5. nap: Internetworkshop: Országismeret online – Workshop: böngészés a neten, célnyelvi
civilizáció didaktizálása. A szeminárium lezárása, kiértékelése, résztvevői levelezőlista
készítése.
Hétvégén elutaztunk Münsterbe, így vonatozhattunk és megnézhettünk egy igazi patinás német
várost is. Vasárnap a düsseldorfi könyvvásárban tudunk beszerezni néhány német nyelvű
könyvet, majd részt vehettünk egy német nyelvű misén is.
2. kurzus: A Moodle rendszere a németnyelvű idegennyelv tanításban (DaF-Lernen):
módszerek és lehetőségek. (2017. 07 31 – 08. 04.)
1. nap: a szeminárium megnyitása, Moodle-Workshop: saját Moodle felület kialakítása.
Böngészés: Fotók, grafikák, CC-liszenszek, Moodle-Workshop: Bevezetés a moodletanulói felület kiépítésébe, a tanulói felületek kezelésének gyakorlata
2. nap: Videók, online-kártyák beépítése. Kommunikáció a Moodle-val: Vitafórumok,
kooperatív tanulás, szótárak, szógyűjtemények összeállítása. Chat-felületek kialakítása.
A saját tanulói munkafelületek alakítása.
3. nap: A Moodle-val kommunikálni, üzenetek, audioüzenetek, ezek beépítése a tanulói
munkafelületekbe. Kulturális program: Hajózás a Rajnán, Kaiserwerth városrész
megtekintése.
4. nap: Moodle-Workshop: weboldalak beépítése a Moodle-ba, saját tanulói
munkafelületek alakítása. Moodle-tesztek és kiértékelések készítése.
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5. Nyílt Workshop: A saját tanulói munkafelületek alakítása. A héten tanultak elmélyítése,
egy Moodle-tanfolyam berendezése, felépítése. A szeminárium lezárása, kiértékelése,
résztvevői levelezőlista készítése.
Utolsó nap, délután még elutaztunk Wuppertalba megnézni a függővasutat (Schwebelbahn),
így valóban kihasználtuk a két hét minden pillanatát: tanultunk, fejlődtünk, láttunk,
szórakoztunk. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
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