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A szakmai továbbképzést a nagy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező Europass  Teachers 

Academy tanárképző intézmény szervezte.          

A választásom eredetileg  nem  erre  

kurzusra esett , de a Covid világjárvány 

miatt módosításra kényszerültünk. A 

digitális oktatásról visszatérve 

mindenképpen olyan  kurzusban 

gondolkoztam , amely a személyes 

részvétellel történő oktatást helyezi 

előtérbe. Élményszerű, kommunikatív 

jellegű munkaformákat mutat be. A  

tanfolyam módszereiben a digitális és 

személyes jelenléti oktatás elemeit 

ötvözte az IKT eszközök aktív 

használatával. A részt vevők öt országból 

érkeztek, így valódi nemzetközi csapat 

jött létre.  Különböző kultúrák 

találkoztak az osztálytermen belül. 

 A kurzuson  a tantermi, személyes jelenléti oktatás új módszereit, hatékony motivációs 

technikákat, együttműködési és önértékelési stratégiákat ismerhettünk meg. 

 A módszer neve a Flipped Learning azaz egy diákközpontú megközelítés az ún. átfordított 

osztályterem tanulási módszerrel. A Flipped Learning rendszer a tanulási tevékenységek és 

tanulási idő felépítésének a megváltoztatásáról szól. A módszer lényege,  hogyan lehet  a  

tanárközpontú hagyományos osztálytermi előadásokat,  aktív , tanulóközpontú, 

tevékenykedtető munkaformával felváltani.A új tanulási technika bemutatta hogyan lehet 



 
 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban 

(közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az 

Európai Bizottság nézeteit. 

jobban bevonni a tanulókat a mindennapi tanulásba, főleg a társakkal való együttműködő, 

páros, csoportos valamint kooperatív tanulási formát helyezte középpontba. Az egyhetes 

program változatos osztályteremi stratégiákat mutatott be. 

 A személyes kapcsolatokat mellőző hosszú online oktatás után pedagógusnak és diáknak 

egyaránt valódi szakmai felfrissülés lehet az új szemléletű technika. A fordított osztályterem 

előnyeként a diákok egyre több személyre szóló figyelmet és segítséget kapnak. Társaikkal 

aktívabbak, motiváltabbak, ezáltal  jobban megismerik a projekt és feladat-alapú tanulást. A 

módszer a digitális és az online oktatás után teljesen új megvilágításba helyezi a tantermi 

oktatás eszköztárát. 

A programnak része volt még Firenze város nevezetességeinek megtekintése, amelyet a festői 

hangulatú Toszkán régióban tettünk meg.  

 

Firenzei Dóm 
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