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Felkészülés 

  Ez volt az első utam Finnországba, ezért is izgalmasnak ígérkezett az utazás. Már a 

tanfolyam előtt gyűjtöttem információt és olvastam az országról, Helsinkiről és a finn 

oktatási rendszer sikerességéről, hogy a kiutazásom minél hatékonyabb és hasznosabb 

legyen. Természetesen, az I.L.I. Kft, küldő intézményem által benyújtott pályázat 

kidolgozásában én is aktívan részt vettem, ezért jól ismertem a projektünk céljait, 

részleteit. De azért Dudás Juliannával, a projekt vezetőnkkel, előzetesen egyeztettem a 

kiutazásomhoz kapcsolódó projekt célokról, nemzetközi kapcsolatteremtési 

lehetőségekről, interkulturális ismeretszerzésről, az Erasmus+ programról, stb.   

 Dudás Julianna már járt Finnországban, ezért pár alapkifejezésen kívül hasznos 

tanácsokkal látott el és olvasnivalókat ajánlott. Az I.L.I. adminisztratív csapata a 

szállásfoglalásban, repülőjegy vásárlásban, pénzügyi dolgokban, napidíj és egyéb 

praktikus dolgokban segített. 

 

A fogadó szervezet 

  A FAIDD (The Finnish Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities) szervezet főként a hátrányos helyzetűek támogatásával foglalkozik, azon 

dolgoznak, hogy mindenkinek egyenlő esélyeket biztosítsanak. Ezzel kapcsolatosan 

kutatással is foglalkoznak, új módszereket fejlesztenek ki az oktatásban, például az IKT 

eszközök használata területén. 

  Nagy hangsúlyt fektetnek a modern technikai eszközök használatára, ami a mi 

szervezetünket is foglalkoztatja, ezért választottuk ezt a tanfolyamot. A tanfolyami 

leírásból és az előzetes érdeklődő emailekből nem volt egyértelmű, hogy a speciális 

nevelési igényű iskolákban hasznosítható ötletek lesznek hangsúlyozottan bemutatva. 

A kurzus vezetője Petri Ilmonen volt, aki rendkívül tapasztalt tanár és tanárképző, 

szakterülete a speciális oktatás, a FAIDD cég fejlesztési igazgatója. 

A tanfolyam szervezői már hetekkel előbb tettek föl tudnivalókat az általuk létrehozott 

google drive felületre, ez volt az első hasznos oldal, aminek használatát elsajátítottam.   

Rengeteg anyagot, képet, videót, prezentációkat lehet feltölteni erre a felületre, külön 

mappákba helyezve a könnyű megtalálást segítve. Mivel nemzetközi csapat volt a 

tanfolyamon, ez volt a legegyszerűbb módszer az adatok megosztására. Így nézhettük 

meg a letöltendő alkalmazások listáját, választhattunk workshopot vagy dönthettünk a 

szociális programokról.      
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   Első benyomások és résztvevők 

   Az első benyomásom nagyon pozitív volt az országról és lakóiról. Rendezett, tiszta 

város Helsinki, nagyon könnyű eligazodni, és ha mégsem sikerül, a helyi lakosok 

készségesen segítenek. Rögtön a tanfolyam elején világos lett számomra, hogy a 

szervezők, elsősorban a vezető, Petri Ilmonen nagyon érti a dolgát és alaposan 

felkészült.  Mindent megtettek, hogy a különböző nemzetiségeket keverjék, ők ne 

egymás mellé üljenek, hogy legyen kommunikáció nemzetek között. Más kérdés, hogy 

ez csak ebédig sikerült, utána mindenki visszahúzódott a saját népéhez.  

     A legtöbb résztvevő Romániából és Görögországból érkezett, ezen kívül voltak 

német, osztrák, litván, horvát és katalán tanárok. Mindössze négyen voltunk 

angoltanárok, szerencsére hamar egymásra találtunk, és megbeszéltük, ki, mit, hogyan 

próbál majd alkalmazni otthon. A többi résztvevő többnyire általános vagy középiskolai 

tanár volt. 

 

 A képen elmélyült munka látható. Ezen a tanfolyamon, ha valaki a telefonját vagy a 

táblagépét nyomkodta, azt jelentette, hogy figyel és gyakorol. 
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Ez a csoportunk…(Én voltam a fotós, így nem látszódok rajta sajnos…) 

 

A trénerek 

 Több előadót is hallhattunk a hét folyamán. Petrin Ilmonenen kívül a fő előadók voltak:   

- Karl Bäck Ausztriából az Atempo szervezettől, amely szintén hátrányos helyzetűek 

oktatásával foglalkozik. Tapasztalt informatika tanár és tanárképző, tananyagfejlesztő, 

10 éve veszt részt Európai Uniós projektekben 

- Thomas Tröbinger szintén Ausztriából az Atempo szervezettől. Ugyancsak tapasztalt 

tanár és tanárképző, pedagógiai kurzus fejlesztési projektekben vesz részt. 

- Annelli Haapaharju, speciális oktatási igényű iskolák tanára és tanárképzője. Sokéves 

tapasztalattal rendelkezik. 

Ők mind gyakorlati és nem elméleti szakemberek, ezért minden foglalkozás konkrét 

ötleteket adott és a saját gyakorlatukból vett példákat mutattak be.  
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A szakmai foglalkozások 

Különböző formában kaptuk az ismeretanyagot, voltak közös előadások és kisebb 

workshopok is annak alapján, hogy Android vagy IOS táblagéppel rendelkeztünk-e 

valamint, hogy milyen témák érdekelnek. 

Az első közös előadás során megtudtunk pár dolgot Finnországról és Helsinkiről, 

tanultunk pár hasznos finn szót és kifejezést, amelyeknek később hasznát vettük. 

Megismertük a finn oktatási rendszert, a finn támogatási rendszert, beleláthattunk a 

PISA méréseken elért jó eredmények hátterébe.  

 A hangsúly a speciális nevelési szükségletű tanítás felé billent el, a legtöbb előadó ilyen 

területen dolgozik. Viszont ők is rendkívül hasznos alkalmazásokat és weboldalakat 

mutattak be, amelyeket én is tudok a mindennapi munkámban hatékonyan használni, 

illetve meg tudom majd osztani más célirányos intézményben oktató intézmény 

tanáraival. 

Ezeket az oldalakat és alkalmazásokat magyarországi speciális nevelési szükségletű 

iskolák felé valamint gyerekek, illetve valamilyen fogyatékkal élő felnőttek, autizmussal 

élők oktatásával foglalkozó kollégáim felé tudom és fogom disszeminálni. Ilyen 

alkalmazások például a ’Sock Puppets’, a ’Sand Draw’, a Garage Band. ( A teljes lista a 

beszámoló végén található.) 

Több olyan alkalmazásról és weboldalról is hallottunk viszont, melyeket a felnőttek 

általános és üzleti angol oktatásában is használhatunk.  

Ilyenek például az IMovie, amellyel rövid filmeket és előzeteseket lehet készíteni. El 

lehet például így mondani a biztonsági szabályokat, elmesélni egy csapatépítő tréning 

történetét vagy bemutatkozó kisfilmet készíteni új kollégáknak. Erről az alkalmazásról 

nemcsak hallhattunk, hanem gyakorlatban is kipróbálhattuk milyen könnyű és 

élvezetes a használata. 

Nagyon hasznos weboldal a learningapps.org, amelyen többféle téma, feladat és sablon 

közül választhatunk, ezeket könnyen átalakíthatjuk szükségleteinknek megfelelően. Ezt 

a weboldalt akár minden órámon tudom használni, hiszen minden nyelvtani szerkezet, 

szókincs, kifejezés, funkció gyakorlására alkalmas és eszközszükséglete minimális, 

egyéni tanítványoknál elegendő az én notebookom, csoportoknál saját 

laptop/ipad/tablet/okos telefon és internet szükséges. 

Szintén sokoldalúan felhasználható az engvid.com oldal, ahol több, mint 850 angol 

videolecke van rengeteg témában, a különböző nyelvtani témaköröktől kezdve a 

szlengen át olyan üzleti angol témákig, mint a tőzsdepiac, állásinterjúk szókincse, 

szólások. Ezt a weboldalt is rendszeresen tudom használni a képzéseink során. 

Egyik legnépszerűbb alkalmazás a kahoot volt a kurzus résztvevők körében. 

Gyakorlatban mutatta be nekünk Petri Ilmonen. Ez a weboldal játékos kvíz formában 

teszi lehetővé bármilyen tudás számon kérését. Diákjaim rögtön ráéreztek a 
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használatára és alaposabban tanulják a szavakat. Jóval hatékonyabb, motiválóbb, 

játékosabb így a szó-és a kifejezések elsajátítása, akár szakmai és üzleti angolt tanuló 

felnőttek vagy általános nyelvet tanulók körében használtam ezt a módszert idáig. 

 

 

 

Több alkalmazás használatáról láttunk felvételeket egészséges és speciális oktatást 

igénylő gyerekekről és felnőttekről is. A felvételeken látható volt, mennyire motiválja a 

gyerekeket vagy felnőtteket az alkalmazások használata és mekkora sikerélményt okoz 

nekik.  

Valójában úgy gondolom, ez a táblagép használat fő erénye az oktatásban. Szívesebben 

dolgozik ezekkel gyerek és felnőtt, általános és üzleti angolt tanuló egyaránt, egyénre 

szabott, kreatív feladatokat oldhatnak meg és mindenki megtalálja azt az alkalmazást, 

ami felkelti az érdeklődését, és amit szívesen használ készségei fejlesztésére. 

Iskolalátogatások 

Részt vettünk három iskolalátogatáson is a hét során. Kettő speciális iskola volt (ebből 

én egyben jártam, akkor nem volt már programlehetőség), egy pedig nem. Mindenhol 

használták az Ipadeket vagy táblagépeket. A speciális iskolában látogattunk angolórát, 

ahol a könyv és az Ipad kombinációjával folyt az oktatás, szemmel láthatóan sikeresen. 

Ezen kívül zeneórán vehettünk még részt, a nagyon lelkes zenetanár remek hangulatot 

teremtett, minket is bevont a zenélésbe, ez a közös muzsikálás maradt az egyik 

legkedvesebb emlékem az útról.  

A hagyományos iskolában megtudtuk, hogy éppen akkortájt látta el a kormány az 

iskolákat Samsung táblagépekkel. Beszélhettünk tanárokkal és diákokkal egyaránt 

erről, a diákok egytől-egyik mind lelkesedtek az új taneszközökért és sokkal 

szívesebben dolgoztak velük, mint a könyvekkel. Egy média nap tanúi lehettünk ebben 

az általános iskolában, a 12-13 éves gyerekek tanultak blogot írni, weboldalt létrehozni, 

alkalmazásokat írni. Nagyon élvezték! A tanárok egy része üdvözli a változást, más 
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része viszont, akik nem ilyen beállítottságúak, kicsit nehezebben veszik az akadályt. Ők 

az iskola informatika tanáraitól kapnak képzést és segítséget. 

Egyéb programok 

Az öt nap során 3 közös vacsorán és egy városnézésen vehettünk részt. Az első vacsorán 

egy hagyományos finn ételeket kínáló étteremben jártunk. Többek között halételek és 

rénszarvas ételek szerepeltek az étlapon. A finomságok megkóstolása mellett arra is 

alkalmat adott ez az este, hogy jobban megismerjük egymást a résztvevőkkel és a 

trénerekkel, többet megtudjunk Finnország kultúrájáról és az emberek 

gondolkodásáról.  

Annellit például a finnek híres szauna használatáról kérdezgettem és sok érdekes 

dolgot megtudtam, például, hogy nagyon kicsi gyerekkortól használják, akár egy órát is 

benn üldögélnek a finom melegben, és hogy bizony üzleti megbeszéléseket is tartanak 

ott néha. 

A városnézésen Helsinki legszebb épületeit nézhettük meg, például a székesegyházat, 

az elnöki palotát és a sziklatemplomot. 

 

   A képen a három komoly tréner, Karl Bäck, Petri Ilmonen és Thomas Tröbinger látható 

Helsinki főterén a székesegyház előtt.   
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     Természetesen önálló városnézésen is voltunk a csoport több tagjával. Fölmentünk 

Helsinki legmagasabb épületének tetőkilátójába és onnan csodálhattuk meg a kilátást, 

komppal átmentünk Suomenlinna erődítményéhez és élveztük ennek a számomra 

meglepően színes városnak a hangulatát. 

Utolsó este vikingekké válhattunk a ’Harald’ nevű étteremben. Igazi viking ételeket 

kóstolhattunk meg autentikus környezetben. Nagyon kötetlen hangulat alakult ki az 

eddigre összeszokott csapatban, ahogy ez a képen is látszik. 

 

A képen jobbról balra Sandra Diaz de Alda, katalán angoltanár (akitől megtudtam pár 

dolgot a katalánok és spanyolok közti különbségről) Straub Roland temesvári 

partneriskolánk,  a Bábel Center angoltanára és én vagyok. 

Értékelésem 

Gyorsan és barátságos hangulatban telt el a hét. A FAIDD szervezet sokféle anyaggal 

készült. Azonban nem vették tökéletesen figyelembe, hogy a részt vevők többsége nem 

speciális iskolában tanít. Ezen kívül hasznos lett volna tantárgyanként csoportos 

szakmai foglalkozásokat tartani, ezt visszajelzésként és javaslatként leírtuk többen is. 

Nagyon jók voltak a szociális programok is, bár a városnézést az első vagy második 

napra tettem volna. Érthető azonban, hogy mivel csütörtökön voltak az 

iskolalátogatások, aznapra rendeltek buszt egész napra és aznap jártuk be a várost. 
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Milyen hatással volt a kurzus a szakmai fejlődésemre 

  Ahhoz a korcsoporthoz tartozom, amelyik még nem az anyatejjel szívta magába a 

számítástechnikát. Hiányos a tudásom és ezért a tanfolyam előtt kevéssé magabiztosan 

használtam IKT eszközöket.  

A kurzus azonban sokat segített. Természetesen egészen konkrét ötletekkel is, 

amelyeket fenn már leírtam, de összességében a hozzáállásomon is változtattak.  

Bátrabban nyúlok a táblagéphez, Ipadhez és többet használok weboldalakat a szakmai 

munkámban, az óráimon is. Nagyon pozitív tapasztalataim vannak a diákok 

reakciójáról. Motiváltabbak, lelkesek, hatékonyabb lett a nyelvtanulásuk. 

Kompetenciafejlődésemet minimum 50 %-kosnak ítélem. 

  Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy jelenleg nem minden képzésen tudok 

mindent felhasználni. A weboldalakat mindenkivel használom, de táblagépes/Ipades 

feladatot egyelőre nem annyit, amennyit szeretnék. Ennek oka, hogy a csoportos 

képzéseinken nem mindenki rendelkezik táblagéppel/Ipaddel, illetve nincs minden 

helyszínen internet (wifi). Kivetítő is csak kevés oktatási helyszínen van (ugyanis 

kihelyezett céges tanfolyamokon tanítok), ahol viszont van, ott minden órán használjuk. 

Egyéni vagy kétfős képzéseimen tudjuk az én Ipademet és táblagépemet használni 

oktatási célokra, mobil internettel. 

Mindezen technikai hiányosságoknak a lehetséges pótlásáról egyeztetni fogunk a 

megbízó cég HR Osztályaival, reméljük, sikerrel fogunk járni. 

   Azonban minden tudást tovább tudok adni egyrészt azon kollégáimnak, akik jobban 

felszerelt cégeknél tanítanak és azoknak, akik az I.L.I. nyelviskola központjában 

tanítanak Gödöllőn, mivel ott van teljes digitális park, illetve a speciális iskolákban 

oktató tanárok számára (pl. Autizmus Alapítvány Általános Iskolája, stb.), illetve a 

további regionális, országos és nemzetközi szintű disszeminációs programjainkon. 

Feladatom, hogy a kurzuson tanultakat nyelvtanárként beépítem saját képzéseimbe, 

illetve javaslatot teszek az I.L.I. egyéb képzéseibe történő beépítésre, az új képzések 

kialakításakor. Az általam vezetett képzések tanmenetében, módszertanában a korábbi 

állapothoz képest minimum 40%-kal bővítem az IKT elemeket, IKT módszertan és 

eszközök használatát; ezáltal a tanmenetek sokszínűségét, erős IKT fókuszát érjük 

majd el.  

Javaslatok a beépítésére az I.L.I. képzési programjaiba  

 
   Nyelviskolánk célja, hogy modern, motiváló képzési programokkal, módszerekkel, 

eszközökkel, változtatásokkal,stb. érjük el, hogy nyelvtanulóink legnagyobb részét meg 

tudjuk tartani közép-, hosszú távon is képzéseinken, hogy motiváltak legyenek a nyelvi 
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fejlesztésükben, hogy erősítsük bennük az együttműködési képességet, a társaik 

másságának elfogadása mellett. Ezekben a célokban komoly segítséget nyújtanak a 

Helsinki kurzuson tanultak.  

 

   Célunk továbbá a nemzetköziség és interkulturális tartalmak kialakítása, az 

interkulturális érzékenység fejlesztése az Erasmus+ képzésekben részvevőkben, 

interkulturális tanulási modulok beépítése a képzési programjainkba, ami azért is 

fontos, mivel a céges képzéseinken pl. a prezentációk, tárgyalások nyelvezetének,stb. 

oktatása során az interkulturális aspektus jelenleg nem kap elegendő hangsúlyt a 

képzési programunkban.  

 

     A nyelviskola a közeljövőben tovább bővíti IT oktatási eszközeit, további 

legkorszerűbb IT eszközök beszerzésével növeli digitális eszközparkját, ezáltal is 

biztosítja az újonnan továbbfejlesztett oktatási módszerek alkalmazását a nyelvórákon, 

így az intézmény jó hírnevét is öregbíti. Valamint jobb és körültekintőbb képzést biztosít 

a képzésein résztvevőknek. 

 

Több módon tudom a tanultakat disszeminálni: 

A pályázati dokumentációnkban beadott disszeminációs csatornákon, tevékenységeken 

kívül szándékomban van a Tempus Közalapítvány honlapján a jó ötletek módszertani 

tárházában is szeretnék számos tanult technikát, ötletet feltölteni az elkövetkező hetek 

során. 
Az egyik soronkövetkező disszeminációs munkánk, terveink szerint 2015. augusztus 

elején lesz. Az iskolánk által szervezett, Mark Powell által vezetett Trinity Cert IBET 

tanfolyam keretén belül szeretnénk  néhány workshop-t tartani a projektben résztvevő 

kollégákkal, Dudás Juliannával, Gárdosné Illyés Zsuzsával és Talláromné Czingili 

Judittal, ahol a tanultakat szeretnénk bemutatni a tanfolyamon különböző országokból 

megjelenő résztvevőknek. 

 

Tananyagfejlesztőként, mind az egyéni képzésekre, mind a csoportos lakossági (a 

képzések differenciált kulturális, gazdasági, szociális rétegből származó résztvevővel, 

köztük számos hátrányos helyzetűvel) és céges képzésekre. 

 

Az elmúlt időszakban már azon kívül, hogy beépítettem képzéseimbe a technikai 

lehetőségek szerint tanultakat, tanári továbbképzésen mutattam be azokat a 

nyelviskolai, helyi és a régióból érkezett tanároknak. A képzési programok nyelviskola 

szintű bővítését is folyamatosan végzem. 

 

Valamint a projektvezetővel és a programban szintén részt vevő kolléganőmmel, 

Gárdosné Illyés Zsuzsával tartottunk bemutatót a BESIG nyári szimpóziumán 2015. 

június 20-án, majd az IATEFL-H októberi konferenciáján fogunk ismét előadni a 

témánkkal, amit addigra kibővítünk Zsuzsa és Julianna mobilitási szakmai 

tapasztalataikkal is.  

 

Ezen kívül az Autizmus Alapítvány számára készítettem összefoglalót a számukra 

hasznos alkalmazásokról és weboldalakról, amelyre Dudás Julianna kért fel, miután 

egyeztetett az alapítvány általános iskolájának igazgatójával. Tervezzük, hogy itt 

szeptemberben tanári továbbképzés keretében be is mutatom a tanultakat. 
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Összefoglalás 

 

 

Öröm volt részt venni ezen az Erasmus+ K1 Mobility program keretében az I.L.I. Kft 

nyelviskolám, felnőttképző intézményem által elnyert projekt részeként ezen a 

képzésen sok hasznos dolgot tanultam Finnországról, a finn kultúráról, a finn 

emberekről és a táblagépek, Ipad-ek használatáról az oktatásban, új szakmai ötleteket 

adott nekem az intézményünk szakmai munkájának hatékonyabbá, motiválóbbá 

tételében, digitális érzékenységét növelvén, interkulturális készségeimet fejlesztettem, 

új szakmai kapcsolatokra tettem szert, érzékenyebbé váltam a fogyatékkal élők 

helyzetére, tanulásukra.   Mindezen összegyűjtött tudásomat arra használom, hogy az 

I.L.I. kft képzéseinek hatékonyságát növeljem, a diákjaink érdekesebb, motiválóbb 

órákat tudjunk tartani, ezzel segítve őket, magamat és a nyelviskolát további 

sikerekhez. És természetesen a megszerzett tudásanyag átadását a lokális szinttől a 

nemzetközi szintekig.  
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Melléklet: 

 

1. Ajánlott  alkalmazások 

    • Matematika oktatásához, készségfejlesztéshez:  

        - Abacus (android és IOS) – a hagyományos abacus számolóeszköz digitálisan 

        - My script calculator (android) – saját kézírást gépivé alakítja, számok  írását, 

alapműveleteket lehet vele gyakorolni 

 

   •   Művészeti készségek fejlesztéséhez:  - Brushes (android és IOS) festő alkalmazás 

                           - Morfo (IOS) és Multi Face Blender (android) – arcok átalakítása 

                           - masterpiece (IOS) – saját arcot lehet híres festményekbe helyezni 

                           - Sand Draw (android és IOS) – homokba lehet rajzolni, díszíteni 

 

    •  Bábok: - puppetpals (IOS)  animáció készítés, különböző figurák felhasználásáva 

            - Sock puppets (IOS) – saját hang felvételével zoknibábokat lehet megszólaltatni 

 

    •   Képregény: - Photocomics (IOS) képregény készítés 

                             - Comic Strip It (android) képregény készítés 

                             - Cartoon Camera (android és IOS) fénykép készítése rajzfilmszerűen 

   • Betűzés: word wizard (2,99 E, IOS) betűzés gyakorlása, angol 

   • Zenei készségek fejlesztése:    Garage Band (IOS) – különböző hangszerek, saját dalt lehet 

felvenni 
    

   •Filmkészítés egyszerűen, játékosan és motiválóan:   

              - Imovie (IOS)  

              - Windows Movie maker (android) 

  • Könyvkészítés: - Book creator (android és IOS) 

  • Nyelvtanulás:  

        - bitsboard (IOS) – szavak tanulását segíti különböző feladatokkal, saját hangot lehet felvenni, 

képeket feltölteni 

        - duolingo (android és IOS)  
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2. Ajánlott weboldalak: 

 

  - http://papunet.net/games      - sok egyszerű játék 

  - www.engvid.com – angol videoleckék sok témában 

 - http://learningapps.org  – sablonok, feladatok készítéséhez többféle témában, készfeladatok is 

- https://getkahoot.com - kvízkérdéseket lehet vele alkotni, a tanulók a  https://kahoot.it   oldalon 

keresztül léphetnek be a játékba és válaszolhatnak, ehhez kell egy központi kivetítő vagy kevés tanuló 

esetén elég egy képernyő és mindenkinek saját eszköz wifivel. Nagyon motiváló! 

 

 

                              

 
 

http://www.engvid.com/
http://learningapps.org/
https://getkahoot.com/

