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Továbbképzés Máltán – IKT eszközök használata 

a tanításban 

 

2019. június 17-től jún. 28-ig az Erasmus+ KA1 pályázat 

keretén belül egy IKT módszertani továbbképzésen vettem 

részt Máltán (TEL Technology Enhanced Learning – 2 weeks). 

Málta csodálatos helyszíne volt a továbbképzésnek, nem csalódtam benne, gyönyörű 

környezetben voltam, és a táj lenyűgöző szépsége mellett kiválóan hasznosítható tudást is 

szereztem a két hét alatt. 

Az iskola St. Juliansben volt, ami Málta legélénkebb városa, rengeteg bazárral, étteremmel, 

bárral. A szállásom is itt volt, mindössze egy percnyire az oktatóközponttól.  

Az első héten heten voltunk egy csoportban a kurzuson, két német, egy cseh és három lengyel 

pedagógus társaságában kezdtem el a képzést. Az oktatónk rendkívül kedves, türelmes és 

segítőkész volt, sok programmal és weboldallal ismerkedtünk meg általa.  Megmutatta, 

hogyan kell webquestet készíteni, milyen online feladatkészítő oldalak vannak, készítettünk 

szófelhőket, képeskönyvet, képszerkesztő oldalakat ismertünk meg. Az első hetet egy 

projektfeladattal zártuk, amit csoportban készítettünk el, ebben összegeztük, mi mindent 

tanultunk addig. A csoportom:  
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A második héten már csak négyen maradtunk, a lengyel kollégák és én, mert a többieknek 

letelt a két hetük. Új trénert is kaptunk, és mondhatni, családias légkörben folytattuk tovább a 

tanulást. Azon a héten saját weboldalt, blogot készítettünk, kipróbáltunk olyan oldalakat, 

amelyek lehetőséget nyújtanak képregény készítésére (helyszín, karakterek, stb. 

kiválasztásával). Foglalkoztunk podcast készítésével és vágással, szerkesztettünk youtube-ról 

letöltött videót. Megtanultuk, hogyan lehet egyszerűen és gyorsan készíteni animált videókat, 

gyönyörű weboldalakat és lenyűgöző grafikákat, bármilyen tervezési gyakorlat nélkül.  

A kurzus tematikája szisztematikusan felépített, jól követhető volt. Számos ötlettel lettem 

gazdagabb, amelyeket a saját tanóráimba is be tudok majd építeni a jövőben. 

Az oktatóközpont jóvoltából két szervezett kiránduláson vettem részt, az egyik nap Málta 

fővárosába, Vallettába mentünk át busszal, a másik napon Mdinába. Az élményszerű 

idegenvezetés jóvoltából megismertem Málta gazdag történelmét, építészetét. A tanfolyam 

mellett volt alkalmam egyéb gyönyörű helyre is ellátogatni. Hajóval sikerült eljutnom Gozo 

és Comino szigeteire, így megcsodálhattam Málta számos természeti kincsét. 

Nagyon örülök, hogy sikerült ide eljutnom, sok új élménnyel és tudással gazdagodtam a 

Máltán eltöltött két hét alatt. Köszönöm a lehetőséget! 

Polyákné Pócsi Erika 

 

 


