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Erasmus+ K1 Mobility egyéni beszámoló 

 

Név: Dudás Julianna 

Küldő szervezet: I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft 

Fogadó szervezet: ICI – InterCultural Iceland, Reykjavík, Izland, Síðumúli 1, 108 

Kurzus címe:  Reaching, teaching & keeping learners 

Időpont: 2015. aug. 17-24. 

Projekt száma (szerződésszám): 14/KA1AE/425 

Erasmus+ K1-Mobility projekt címe: 

„Sokoldalú, modern felnőttoktatási módszerekkel és képzési programokkal 
egy folyamatosan változó és differenciált hátterű nyelviskolai 

célközönségnek” 

Felkészülés 

Erasmus+ projekt keretében először vettem részt szakmai kurzuson, ugyanúgy, mint Izlandon, 
a vulkánok, gejzírek és gyönyörű természeti szépségek országában. Nagy izgalommal 
készültem az utazásra. A tanfolyam előtt megtanultam néhány alapvető izlandi kifejezést, 

üdvözletet, információt gyűjtöttem az országról, Reykjavíkról, a kurzus helyszínéről 
Borgarnesről és a sajátos izlandi interkulturális jellemzőkről, oktatási rendszerük sikerességéről. 
Ezáltal a kurzuson való részvételem, az országban töltött idő még hatékonyabb és hasznosabb 

volt. Cégünk, az I.L.I. Kft, küldő intézményem által benyújtott Erasmus+ pályázat 

kidolgozásának fő felelőse voltam néhány kollégám és projekt partnerem közreműködésével. 
Így utazásom előtt a megvalósítandó projekt célok maximális ismeretében voltam: képzéseink 

legmodernebb IKT elemekkel való fejlesztése, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, 

intézményünk nemzetköziesítése, interkulturális ismeretszerzésről, az Erasmus+ program 
lehetőségeinek még szélesebb feltérképezése, stb.   

Mivel Talláromné Judit, projekt tagunk már volt 2015. márciusban az ICI-ben egy másik témájú 

kurzuson, részemre már az ő elbeszélése és beszámolói, jelentése sokban segítettek, hogy én 

már közelebbről ismerjem Gudrunt és az ICI-t, a szervezet szellemiségét, a kurzus szakmai 

hátterét, stb. 
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Talláromné Judit tanácsokkal látott el, olvasnivalókat ajánlott, élményeket, praktikus dolgokat 

mesélt el, stb. utazásom előtt. Az I.L.I. adminisztratív csapata a szállásfoglalásban, repülőjegy 

vásárlásban, pénzügyi dolgokban, napidíj és egyéb praktikus dolgok intézésében volt 
segítségemre. 

A fogadó szervezetről – ICI (Intercultural Iceland) 

17 résztvevője volt a képzésnek, akik 8 országból érkeztek: Németország, Csehország, 

Lengyelország, Románia, Ausztria, Magyarország, Litvánia, Észtország.  

Főleg pedagógusok, illetve Romániából és Észtországból két pszichológus is részt vett a 

kurzuson (ők az sni-s tanulók és felnőttek képzésének segítésében dolgoznak. 

A meghirdetett témának megfelelően a kurzus témája, hogy olyan tanítási módszert adjon, ami 
a nem kötelező oktatás (felnőttképzés, migránsok képzése, hátrányos helyzetűek) is hatékony, 

és segítségével nagymértékben csökkenthető a tanulói lemorzsolódás, a hátrányos helyzetű 

képzésben részvevők segítése, erre módszertani javaslatokkal ellátva.  

Augusztus 17-én Reykjavikból mini busszal szállítottak minket el Borgarnesbe, a képzés 

helyszínére, amely egy kis város Izland nyugati részén. Egy három csillagos hotelben laktunk, 
itt volt a kurzus helyszíne is, teljes ellátást kaptunk, napi 5x étkezéssel. 

 

1. kép Borgarnes napnyugtakor. Egy misztikus vulkán – hotel szobánkból elénk táruló gyönyörű látvány. 
(Fotózta Roland, a román részvevő pszichológus kolléga) 

Az ICI (InterCultural Iceland)  2003 óta non-profit szervezetként működik. Missziójuknak tartják a 
társadalmi diszkrimináció megszűntetését, a hátrányos helyzetűek segítését, stb.  

Innovatív oktatási és pedagógiai módszerek fejlesztésével és nemzetközi szinten való 

átadásával törekednek céljaik eléréséért, melyek elősegítik az egyenlő esélyteremtést és 
többek között rávilágítanak a társadalmi sokszínűség által hordozott sokszínű értékekre is. 
Kooperatív tanítási módszereket kreatív és hatékony alkalmazásának a szószólói és kutatói, 

trénerei, amelyet a pedagógia és az oktatás minden szintjén alkalmazásra javasolnak. 

Nagy hangsúlyt fektetnek a társadalomban jelenlévő előítéletek elleni küzdelemre a különböző 

társadalmi rétegekből származó emberek integrációs folyamatában, a társadalmi 

sokszínűségben rejlő értékek megmutatásával. Felnőttoktatás a fő területük. Az I.L.I.Kft, 
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nyelviskolánk is rendszeresen részt vesz hátrányos helyzetből érkező felnőttek képzésében, 
mind lakossági (pl. a TÁMOP 2.1.2 projekt során is), mind céges keretek között. Ez volt az oka, 

hogy ezt a tanfolyamot választottuk ismereteink, módszereink fejlesztéséhez, cégünk 

nemzetköziesítéséhez. 

A tanfolyam szervezői már hetekkel a kurzus kezdete előtt küldtek szakmai ismereteket 

tartalmazó dokumentumokat a képzés részvevői számára, köztük nekem is. Ezáltal 

alapinformációt kaphattunk arról, hogy az egyik sarkalatos téma a kurzuson a kooperatív 

tanulási módszerek lesznek. Talláromné Judit már volt 2015. márciusban  az ICI-ben egy másik 

témájú kurzuson és én már előzetesen átnéztem a Judit kurzus anyagát, miután Judit 

részletesen beszámolt a szakmai és kulturális tapasztalatairól, élményeiről hazaérkezése után. 

Judit előzetes beszámolója és a kurzusának anyaga részemre sokban segítettek, hogy én már 

közelebbről ismerjem Gudrunt és az ICI-t, a szervezet szellemiségét, a kurzus szakmai hátterét, 

stb., mielőtt még megérkeztem volna Izlandra. 

A másik előzetes itthoni házi feladat az volt, hogy minden résztvevő egy mutassa be saját 

országában a közoktatás, ill. a felnőttoktatás intézmény rendszerét. A kurzus első napjaiban 

párokban ismertettük egymással a hét ország oktatási rendszerét, majd közösen 

összehasonlítottuk az azonosságokat, különbségeket, az ezek mellett szóló pro- és kontra 

érveket. Meglepődve tudtuk meg, hogy Izlandon a kötelező oktatásban egyáltalán nem létezik a 

„buktatás” intézménye, hanem az inkluzív szemlélet jegyében fejlesztést kapnak az erre 

rászoruló diákok. 

A képen elmélyült munka látható. Ezen a 

tanfolyamon, ha a résztvevők nem Guðrúnra figyeltek, 

hanem beszélgettek, tapasztalatot vagy információt 

cseréltek, azt jelentette, hogy megvalósul a 

kooperatív módszerek lényege: aktív hallgatói 

részvétel, ami a hatékony tanulási folyamat alapja és 

legalapvetőbb feltétele. 

 

Gudrun Petursdottir volt a képzés fő trénere, ő az ICI 

ügyvezetője és vezető trénere is. Végzettsége szociológus és 

tanártréner, valamint a kurzus témájának szakterületén számos 

publikációval is rendelkezik. Gudrun, aki tősgyökeres izlandi, az 

étkezések, szünetek során is lelkesen beszélt Izlandról, az 

emberekről, történelméről, irodalmáról, az ország kihívásokkal 

teli múltjáról, jelen életről, stb.  
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Gudrun egyik délutáni kirándulásunk során, amelynek célpontja a környék vulkánjai, kráterei, a hot 

spring (forró források) stb. voltak, meghívott bennünket őseitől örökölt kis farm házához, ahol manapság 

is gyakran tartózkodik, főleg, amikor kreativitását szeretné fokozni, könyvet ír,stb. Gudrun sokat mesélt 

nekünk a családjának a történetéről, ezen keresztül bepillantást kaphattunk a múlt (1800-as évektől) 

izlandi családjainak kihívásokkal teli életébe,stb. A finom helyi szívmelegítő ital és csokoládék mellett 

Gudrun szabadlevegőn szárított kiváló minőségű makrélával is kínált bennünket, ami nekem nagyon 

ízlett. 

Guðrún az interkulturális oktatás területére specializálódott. Szakmai munkájában és magán 

életében is az előítéletek, rasszizmus és esélyegyenlőtlenségek ellen küzd. Minden ICI kurzus 
fő trénere ő, 1999 óta oktat tanárokat Izlandon és Európa több országában. 1999-ben publikálta 

az „Intercultural Education” (Interkulturális oktatás) és 2003-ban pedig az “Everyone can do 

something – No one can do everything” (Mindenki tud valamit csinálni – Senki sem tud mindent 
megcsinálni) c. könyveit. Gudrun a kurzus során számos gyakorlati ötleteket adott és a saját 

gyakorlatából vett példákat is bemutatott.  

A szakmai foglalkozások 

Minden nap új „beszélgető partnerrel” , azaz talk partner-rel dolgoztunk. Röviden átbeszélhető 

kérdések voltak beágyazva a közös előadások menetébe, ezeket vitattuk meg a 
beszélgetőpartnerrel együtt. A munkanapok nagyobb részét a csoportokban elvégzendő 

feladatok megoldása tette ki. A csoportmunkánkról minden alkalommal prezentáció formájában 

számot adtunk, minden prezentációt közösen értékeltünk, visszajelzéseket adtunk egymásnak. 

Az első 2 nap témái: a tanulási folyamatot segítő légkör kialakítása a cél – mint ahogy ezt 
tanárként is ki kell alakítanunk, amikor új tanulói csoporttal kezdünk együtt dolgozni. Olyan 
feladatokat végeztünk párban, kis csoportban, melyek egymás megismerését és biztonságos, 

befogadó légkör kialakulását segítették elő. Biztonságban érezni magunkat a többiek 

körében, nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindannyian kedveljük is egymást. Megbeszéltük, mik 

a tanár feladatai ezen a téren és mit tehetünk tanárként a jó tanulói légkör kialakítása céljából. 
Tisztáztuk a különbséget a bevándorlók oktatása, a multikulturális oktatás és interkulturális 

oktatás között. Összegyűjtöttük a kulcskompetenciákat, melyek birtoklása elengedhetetlen a 

sikeres karrierhez – megbeszéltük, hogyan fejleszti ezeket a kooperatív tanulás. Megismertük a 
Bingo Activity-t és az ún. Jigsaw method-ot, azaz kirakó módszert, mint az egyik 
legegyszerűbb kooperatív technikát. Ugyanakkor beszéltünk a kötelező iskolai rendszerből 

kieső fiatalok döntésének okairól. A kurzus részletes naplószerű leírása (angol nyelven) ezen 

jelentés végén, 1.mellékletként olvasható. 
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Másnap a kooperatív tanítási módszereket ismertük meg közelebbről és jártuk körül számos 

szemszögből, tele gyakorlati ötletekkel, technikákkal. Összevetettük a hagyományos oktatást és 

a kooperatív oktatást, ezek mennyire támogatják a karrier során nélkülözhetetlen 7 „túlélési” 

készséget, az önbizalom fejlesztését. Megtanultuk, hogy egy tanulói csoport nem magától lesz 

alkalmas a kooperatív módszerek befogadására, alkalmazására. Azokat a készségeket is ki kell 

fejlesztenünk a képzés részvevőkben, amelyek segítségével a kooperációra lesznek képesek. 

A skill builder nevű kooperatív tanulásra felkészítő feladat emlékezetett engem is, mint 

T.Judit kolléganőmet,  hogy hasonló módon, hasonló célra is megfelelő módszert mi is 

használunk a nyelviskolánkban már 1998 óta, amelyet Mark Powell-től tanultam annak idején az 

LCCI Cert TEB üzleti tanárképző kurzusán, azaz Cuisenaire rods-ok, amely a Silent Way 
módszertanban alkalmaztak először az 1960-as években (Gatagno volt a Silent Way „atyja”). 
Megosztottam ezen véleményemet Gudrunnal és a többi csoport taggal.  

 

 

Bal kép: Skill builder feladat Jobb kép: Kooperatív módszerben alkalmazott szerepek, 

kártyák,stb. 

A harmadik nap témái: hogyan lehet megtartani az oktatásban a fiatalokat, a kötelező oktatás 

után? Módszerek? Gyakorlati ötletek, technikák?  http://tipsonretention.wikidot.com 

A kooperatív módszerben alkalmazott alapvető szerepek: 

1. facilitátor 
2. jelentést készítő 
3. anyag felelős/ menedzser 

http://tipsonretention.wikidot.com/
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4. tervező, időt figyelő 
5. összehangoló 

 
4. nap: Egyszerű és összetett, kooperatív tanulást segítő feladatok megismerése, 

saját feladatsor összeállítása kis csoportokban és ezek prezentálása, kiértékelése.  
 

 
 

5. Az ötödik nap témái: Saját komplex kooperatív tananyag kidolgozása csoportokban. 
Prezentáció előkészítése, előadása, kiértékelés 

 

6. nap: hogyan készítsük fel diákjainkat a kooperatív tanulási módszerre? „Everybody can 

do something, nobody can do everything.” bölcs állítás értelmezése és alkalmazása!  

 

Számos gyakorlati feladatot kipróbáltunk (pl. master designer, island maps, drawing exercise, 

stb.) és mindezt értékeltük. 
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Formális,összegző és kreatív értékelési formák: Az értékelés szerepe a tanulási folyamatban. 

Az értékelés két fajtája: a hagyományos módszer (fókusz a végterméken) és a kooperatív 

módszer (a tanár menet közben, magát a zajló projektmunkát értékeli, folyamatosan megadva 

az esélyét az egyre jobb minőségű végtermék megalkotásának, továbbá a hallgatók önbizalma 

megerősödhet). 

7. nap: A hallgatói státusz hatása a tanulási folyamatban való részvételre. A tanár szerepe 

az alacsony státuszú hallgatók magasabb státuszúvá való „növekedésében”.. 

 

Bal oldali kép. Egy érdekes filmet néztünk meg a témában, valamint a kooperatív tanulás 

témájában. A filmek megbeszélése. 

Jobb kép: Párokban megterveztük a saját disszeminációs tevékenységünk egy részét, ezen terv 

prezentálása. Minden egyes prezentáció kiértékelése. 

8. nap: A többi prezentáció bemutatása, kiértékelése. Kurzus értékelés, visszajelzés, 

Tervek a résztvevők és intézményeik közötti jövőbeli kapcsolattartására vonatkozóan. 
Búcsúzás! 

Jövőbeli együttműködési lehetőségek 

Gudrunnal a képzés végeztével néhány szakmai megbeszélést tartottunk a jövőbeli 

együttműködési lehetőségekről tanárképző kurzusok vezetését illetően az I.L.I. Kft székhelyén a 

mi Erasmus+ projekt partnereink közreműködésével. Gudrun nem zárkózott el az ilyen jellegű 

együttműködéstől, tetszett neki a gondolat, viszont csakis a mi projekt zárásunk után szeretne 

erről részletesebben tárgyalni, vagyis 2017. tavaszától egyeztetnénk a 2018-as évi 

együttműködési lehetőségekről tréningek vezetését illetően, közös trénerekkel. 
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Pénzügyekről 

Mivel cégünk 2014-ben pályázott és a tervek szerint 2014.nyarán vettünk volna részt a 

kurzusokon. Viszont a TKA-val a szerződést csak 2014. decemberében tudtuk aláírni. Így a 

kurzusokon csak 2015-ben tudtunk részt venni,viszont 2015-ben az összes kurzusunk 

hosszabb lett néhány nappal, ezáltal magasabb kurzus-, szállás- és napidíj költség. 

Szabad idős programok, inter-kulturális látogatások, kirándulások  

Borgarnes  https://en.wikipedia.org/wiki/Borgarnes 

1700 fős városka Izland dél-nyugati partvidékén található, egy félszigeten, közvetlenül az Atlanti-óceán 
mentén. A kurzus minden napján hosszú sétát tettem Borgarnes-ben, a kurzus színhelyén, kocogni 
mentem az óceán parton.  

A képen Borgarnes modern szobra látható, az Atlanti-óceán partján, nyugatot szemlélve… 

 

 

A vulkanikus, moha-födte sziklákkal 

övezett Atlanti - óceánparti ösvényen, 

napi futásom közben többek között 

ezen gyönyörű növények övezték 

utamat. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Borgarnes
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Kreatív sziklakertek Borgarnesben… 

 

A kis helyi termál fürdőben relaxáltunk a nap végén. Hot tub, ahogy itt hívják, szabadtéri és 

fedett uszodával. Egyik oldalon az óceán, másik oldalon a helyenként még hófödte vulkáni 

kúpok látványa mellett. 

 

Szabadtéri úszómedence…az úszók az Atlanti óceán hullámait nézhetik, a kép bal oldalán 

pedig a vulkanikus hegyek néztek ránk. 

Ellátogattam a nagyon érdekes kis helyi múzeumba, Borgarnes viszonylag közel van számos 
természeti szépséghez is. A helyi múzeumban, a The Settlement Centre-ben érdekes dolgokat 

tudtam meg az izlandi nép ún. saga-iról, és az azokban megőrzött ősi izlandi örökségről. Meg is 

vettem az Egil’s Saga -t, https://en.wikipedia.org/wiki/Egil%27s_Saga , amely az egyik 
leghíresebb izlandi saga. Az izlandi sagakról ezen a wikipedia linken is olvashat:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sagas_of_Icelanders 

https://en.wikipedia.org/wiki/Egil%27s_Saga
https://en.wikipedia.org/wiki/Sagas_of_Icelanders
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Az alábbi linken betekintést nyerhetünk mindabba, amit még a borgarnesi Settlement Centre-
ben láttam, hallottam. http://english.landnam.is/default.asp?Sid_Id=27656&tId=1&Tre_Rod=002|&qsr  

Egy másik munkanapot követő délután Borgarfjörđur környékét látogattuk meg, ahol láva-mezőkön 

lépegettünk és az ún. Lava Falls azaz Láva-vízesésben ill. az ún. Children’s Falls, azaz Gyermekek 
vízesésében gyönyörködtünk. Izlandon nagyon jelentős szerepe van a földből számos helyen feltörő 

geotermikus energiának, azaz forró vizű forrásoknak. E kirándulás alkalmával ilyen hot springs-t is 
láthattunk. Érdekes volt megfigyelni, hogy a forró vizet, mely 110-130 ℃-osan tör a felszínre, a föld felett 

vezetik el szigetelt csövek segítségével kilométereken keresztül a közeli településekre, ahol a fűtésről, 

meleg víz-ellátásról és elektromos energia-termelésről gondoskodnak ezáltal. Hotelünk vize is innen 

származott, több mint 80 km-t utazik a csöveken keresztül! A hőforrás mellett a helybéliek melegházai 

sorakoztak, amely sátrakban nagyon ízletes paradicsomot termesztettek, vegyszermentesen. A fűtés 

adott, a fényt mesterségesen oldották meg, lámpákkal! A hotelünkben minden nap ezen melegházakból 

származó biozöldségből készült finom salátákat élvezhettük.  

 

 

Forró vizű forrásnál leizzad az ember… (hot spring) 

 

 

Magyar szem/fül számára vicces neve van ennek a vízesésnek: Barnafoss (foss=vízesés, zuhatag). 

A látvány és a hangélmény drámai és gyönyörű!  

http://english.landnam.is/default.asp?Sid_Id=27656&tId=1&Tre_Rod=002|&qsr
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Útban egy fantasztikus vulkánhoz…   Óriási szélben már a vulkán tetején… 

 

 

 

Interkulturális kávé/tea szünet, magyar túró rudi édességekkel, többek között….tőlem.  

 

Láva-vízesés (Lava-falls) 



   A projektet az Európai Unió támogatta. 
A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

12 

 

 

Skogar Folk Múzeum a hagyományos kis izlandi múltbéli házaival egyik kirándulásunk során 

Egy másik napon Gudrun elvitt bennünket gyermekkora helyszínére,az ott levő vulkáni 

kráterhez, a körötte fekvő lávamezőre és egy valódi izlandi tanyára, ahol izlandi pónikat és az 

oly fontos izlandi juhokat is láthattuk testközelből. Érdekesség, hogy a lovakra vonatkozóan 

több, mint 1000 éve bevezetett importtilalom van érvényben. A hideget szintén jól viselő 

különleges szarvú juhok gyapjából összetéveszthetetlen, a világ más táján sehol sem jellemző 

motívum-világú gyapjú pulóverek készülnek.  

http://www.nordicstore.net/images_categories/wool_from_icelandbestselling_wool_products_1128pic1.jpg 

http://www.lionbrand.com/stores/lionbrand/pictures/1196aa.jpg  

 

 Gudrun házának kőkerítését Gudrun maga építette a helyi óriási vulkanikus kövekből. 

 

Reykjavikban néhány órás városnéző sétát tartottam a kurzust megelőző napon. Voltam a 

kikötőben és láttam a Harpát, azaz a híres koncerttermet, Reykjavík jellegzetes katolikus 
templomát. Rendkívül érdekesek voltak a kis üzletek, hangulatos kirakataikkal, Izland turista-
csalogató szuvenírjeivel, kitömött állatokkal, pl. jeges medve vagy a népmesékben is szerepet 

kapó hatalmas fekete hollók, az elmaradhatatlan lundák, melyek áprilistól fészkelnek telepeket 
alkotva az Izland körüli kisebb szigetcsoportokon.   

http://www.nordicstore.net/images_categories/wool_from_icelandbestselling_wool_products_1128pic1.jpg
http://www.lionbrand.com/stores/lionbrand/pictures/1196aa.jpg
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Reykjavik Harpa-ja, koncert terem és konferencia központ egy fantasztikus építészeti remekmű! 

Belülről is megnéztem! Csodálatos! A Harpa belsejét az általam készített fotókon láthatja. 

 

A kurzus végén saját költségen még 2 napot töltöttem túristaként Izlandon, hogy 

meglátogathassak még néhány természeti csodát, kulturális örökséget. 

Láttam a Gullfoss vízesést, a világ gejzírjeinek nevét kölcsönző Geysír-t, a mai napig is 
legaktívabb Strokkurt, a Thingvellír Nemzeti Parkot. Ez Izland történelmében fontos szerepet 
játszik: minden évben itt találkoztak a főleg a mai Norvégiából érkezett az első izlandi telepesek, 

majd leszármazottaik. Itt tartották az izlandi parlament „üléseit”, azaz hoztak törvényeket, 

bíráskodtak a peres ügyekben. Az Egil Saga https://en.wikipedia.org/wiki/Egil's_Saga 
főszereplője, Egil is parlamenti „tag” volt itt idős korában. A hely földrajzi jelentősééről még 

annyit kell tudni, hogy itt találkozik az eurázsiai és amerikai tektonikus lemez. Az egyetlen hely, 

ahol a két kontinens egymásnak feszülő lemezei a tengerszint felett találkoznak, Izland, és azon 

https://en.wikipedia.org/wiki/Egil's_Saga
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belül is leglátványosabban pedig Thingvellír. Ennek eredménye, hogy Izlandon mindennap 
megfigyelhető vulkáni eredetű jelenség. Szélsőséges esetben vulkánkitörések, nyugalmasabb 

időszakokban az emberek hasznára is kihasználható, geotermikus energiákat felszabadító forró 

vizű források, gejzírek formájában. 

 

A fantasztikus Gullfoss vízesés drámai látványával vetengett a félelmetes düörgő hangja! 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKwq_6ki8cCFQON2wodmW
8BpQ&url=http%3A%2F%2Farounddeglobe.com%2Fgullfoss-waterfall-of-iceland-an-amazing-natural-wonder%2F&ei=ZoS-
VbLlNYOa7gaZ34WoCg&bvm=bv.99261572,d.bGg&psig=AFQjCNF-4kaZg8rA92z_dZ-nzRfbTy6Ukw&ust=1438635447877440  

http://arounddeglobe.com/wp-content/uploads/2015/06/gullfoss-iceland.jpg  

 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_-
g8Omi8cCFekI2wodL7sGAg&url=http%3A%2F%2Fwww.cinto.hu%2Fprogramok%2Fhosszu-hetvege-del-izlandon&ei=A4a-
Va_xFumR7Aav9poQ&bvm=bv.99261572,d.bGg&psig=AFQjCNGT-LoTLxmA4GTMb47-IvGh6_Rdtg&ust=1438635889870766 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKwq_6ki8cCFQON2wodmW8BpQ&url=http%3A%2F%2Farounddeglobe.com%2Fgullfoss-waterfall-of-iceland-an-amazing-natural-wonder%2F&ei=ZoS-VbLlNYOa7gaZ34WoCg&bvm=bv.99261572,d.bGg&psig=AFQjCNF-4kaZg8rA92z_dZ-nzRfbTy6Ukw&ust=1438635447877440
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKwq_6ki8cCFQON2wodmW8BpQ&url=http%3A%2F%2Farounddeglobe.com%2Fgullfoss-waterfall-of-iceland-an-amazing-natural-wonder%2F&ei=ZoS-VbLlNYOa7gaZ34WoCg&bvm=bv.99261572,d.bGg&psig=AFQjCNF-4kaZg8rA92z_dZ-nzRfbTy6Ukw&ust=1438635447877440
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKwq_6ki8cCFQON2wodmW8BpQ&url=http%3A%2F%2Farounddeglobe.com%2Fgullfoss-waterfall-of-iceland-an-amazing-natural-wonder%2F&ei=ZoS-VbLlNYOa7gaZ34WoCg&bvm=bv.99261572,d.bGg&psig=AFQjCNF-4kaZg8rA92z_dZ-nzRfbTy6Ukw&ust=1438635447877440
http://arounddeglobe.com/wp-content/uploads/2015/06/gullfoss-iceland.jpg
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_-g8Omi8cCFekI2wodL7sGAg&url=http%3A%2F%2Fwww.cinto.hu%2Fprogramok%2Fhosszu-hetvege-del-izlandon&ei=A4a-Va_xFumR7Aav9poQ&bvm=bv.99261572,d.bGg&psig=AFQjCNGT-LoTLxmA4GTMb47-IvGh6_Rdtg&ust=1438635889870766
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_-g8Omi8cCFekI2wodL7sGAg&url=http%3A%2F%2Fwww.cinto.hu%2Fprogramok%2Fhosszu-hetvege-del-izlandon&ei=A4a-Va_xFumR7Aav9poQ&bvm=bv.99261572,d.bGg&psig=AFQjCNGT-LoTLxmA4GTMb47-IvGh6_Rdtg&ust=1438635889870766
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_-g8Omi8cCFekI2wodL7sGAg&url=http%3A%2F%2Fwww.cinto.hu%2Fprogramok%2Fhosszu-hetvege-del-izlandon&ei=A4a-Va_xFumR7Aav9poQ&bvm=bv.99261572,d.bGg&psig=AFQjCNGT-LoTLxmA4GTMb47-IvGh6_Rdtg&ust=1438635889870766
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http://www.cinto.hu/files/imagecache/Slide/reszletes/12_hh_del_05_04.jpg  

http://www.visiticeland.com/things-to-do/national-parks-in-Iceland/ThingvellirNationalPark  

Az alábbi videón az izlandi Thingvellír Nemzeti Park látható. 
https://www.youtube.com/watch?v=cSPW5dQeGco  

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyLa3R9FQx_SveQJvQtrnacUVlt8Rew3umIcWqcBXzy6guvdqR 

Az alábbi linkeken Gudrun trénerünk ajánlásával tájékozódhattunk a nekünk ajánlott izlandi túrákról, 

kirándulásokról. 

https://www.re.is/day-tours  

 
 
A Jökursarlon gleccser-lagúna/. Döbbenetes látvány volt, hogy a globális melegedés egyik 
következményeként a kristálytiszta vízből összeállt jégtömbök lassan úsznak az óceán 
felé…dagálykor pedig az öbölből kisodródnak az óceán sós vizébe és abban olvadnak el és sós 

http://www.cinto.hu/files/imagecache/Slide/reszletes/12_hh_del_05_04.jpg
http://www.visiticeland.com/things-to-do/national-parks-in-Iceland/ThingvellirNationalPark
https://www.youtube.com/watch?v=cSPW5dQeGco
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyLa3R9FQx_SveQJvQtrnacUVlt8Rew3umIcWqcBXzy6guvdqR
https://www.re.is/day-tours
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vízzé válnak… Ez a videó is mutatja ezt a szomorú tényt: lassan sodródó jégtömbök dagály 
előtt úsznak az óceán felé, hogy ott olvadjanak bele az óceán sós vizébe…. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TMc6-GDqFT4 
 
 
 

 
 
Északi fények Izlandon – Reykjavik-i sétám során egy 3D múzeumban élveztem a fantasztikus 

izlandi északi fények szépségét, amelyek igazán csak egy-két hónappal látogatásom után 
jelentek meg, az időjárás és a légszennyeződések függvényében. 

 
 
Értékelésem  
 
Izgalmasan, nagyon gazdagon és barátságos hangulatban telt el az Izlandon töltött idő. 
Szimpatikus közösséggé alakult a képzésen résztvevői csoportunk. Az ICI szervezet, Guðrún 

professzionálisan bonyolította le a képzést, sokat tanultunk tőle, sok gyakorlati alkalmazást az 

elméleti alapok mellett, stb. Hatékony, élvezetes és dinamikus volt a sok csoport munka, 
pármunka. Ezáltal folyamatosan lehetőségünk volt egymás nézeteit,tapasztalatát és különböző 

kulturális hátterét megismerni.  

https://www.youtube.com/watch?v=TMc6-GDqFT4
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Csoportkép 

A kirándulások, szociális programok remekül sikerültek. A kurzus során szinte minden napra 
akadt valamilyen Izlandhoz vagy az izlandi kultúrához kapcsolódó élmény, melyet közösen 

élhettünk át. A Hotel Borgarnes által biztosított ellátás kiváló volt: gyönyörű, tiszta szobák, 

bőséges, különleges izlandi ételek, friss, Izlandon termesztett organikus zöldség minden nap! 
Időnként ehettünk finom hal ételeket is. 

Milyen hatással volt a kurzus a szakmai fejlődésemre 

Nyelvtanárként és tanár trénerként szakmai munkásságom során számos csoportmunkára 

vonatkozó feladatötletet ismertem meg és használtam, sokszor kreatívan adaptálva őket a 

képzés részvevőinek igényeihez. Én is mindig híve voltam a csoportmunka/pármunka 

közösségteremtő erejének, nyelvoktatásban a beszéd-centrikus tevékenység támogatója, stb. 

Az ICI kurzuson kiváló lehetőség volt arra, hogy a témát több oldalról, többféle szemszögből 

körüljárjuk, a kurzus ideje alatt megbeszélve a tapasztaltakat egy multinacionális és 

multikulturális közösségben. A kurzus sokat segített abban is, hogy a kooperatív tanulás 

számos egyéb jellemzőit is megértsem, megismerjem. Gudrun sok kutatási eredményről 

számolt be a témában. Rávilágított arra fontos tényre is, hogy a sikeres karrierhez szükséges 

készségek kooperatív módszerekkel fejleszthetők igazán hatékonyan, és erre az én esetemben, 
munkaterületemen (felnőttoktatás, lakossági- és céges nyelvtanfolyamok, hátrányos helyzetűek 

oktatása) nagy szükség van. A már általam használt módszerek hasznosságának újabb 

területeit is megismertem, ami különös sikerélményt jelentett. Lehetőségem volt a kurzuson 

ezzel kapcsolatos saját tapasztalataimat megosztani kurzus társaimmal. Hasznos volt a 
multikulturális és multinacionális csoportunkban megosztani számos tapasztalatot, értelmezést, 

amely nagyon sok új szempontot, aspektust mutatott meg részünkre. 

Hazaérkezve az új ötleteket lépésenként igyekeztem/igyekszem alkalmazni a nyelviskolánkban, 

a tanultakat átadni kollégáimnak és más tanár és pedagógus társunknak helyi, országos, 

nemzetközi szinten konferenciák, workshopok, kurzusok, stb. során.  Csoportos óráimon én is 

kipróbálom az új ötleteket, módszereket. Nyelviskolánk képzési programjait bővítjük a megtanult 
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módszerek,technikák alkalmazásával. Idáig diákjaim nagyon pozitívan viszonyulnak az új 

technikai ötletekhez, amelyeket Izlandon tanultam. Motiváltabbak, hatékonyabb lett a 

nyelvtanulásuk. A csapatmunka terén tudatosabbak, kreatív gondolkodásuk, kommunikációs 

készségük jobban fejlődik. Nyitottabbak lettek egymás véleményének meghallgatására, 

elfogadására. Egyre inkább készek egymást segíteni a tanulási folyamat során. 

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

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

változtatásokkal, stb. elérjük, hogy nyelvtanulóink legnagyobb részét meg tudjuk tartani közép-, hosszú 

távon is képzéseinken. Fontos számunkra az, hogy motiváltak legyenek a nyelvi fejlesztésükben, ne 
hagyják abba a nyelvtanulási folyamatot, ill. hogy erősítsük bennük az együttműködési képességet, a 

társaik másságának elfogadása mellett. Ezekben a célokban komoly segítséget nyújtanak az ICI-
Borgarnes-i kurzuson tanultak. Az Erasmus+ pályázatunkban beadott munkaprogramomban 
leírtak szerint fogok eljárni az ICI-ben tanultak beépítésére képzési programjainkba, a 

disszeminációs tevékenységeink során. Az munkaprogramban is leírt elvárt hatást szeretném 

célként kitűzni. 

Célunk továbbá a nemzetköziség és interkulturális tartalmak kialakítása, az interkulturális 

érzékenység fejlesztése, mind az Erasmus+ képzésekben részvevőkben, mind a többi tanár kolléga és 

képzésben részvevőnkben. Fontosnak tartjuk az interkulturális tanulási modulok beépítését 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. Az EU számos országában megtapasztalt multikulturális élmény 

mindannyiunkat 100%-ban gazdagabbá tett bennünket, (Erasmus+projekt tagokat és köztük engem is), 

amely segít majd a fenti célok hatékony megvalósításában is.  

 
Összefoglalás 
 
Nagyon örülök, hogy az Erasmus+ K1 Mobility programjának segítségével és támogatásával 
részt tudtam venni ezen a tanfolyamon. Sok érdekes dolgot tanultam Izlandról, az izlandi 
kultúráról, az izlandi emberekről és a kooperatív módszerek használatáról az oktatásban, 
melyeket az intézményünk szakmai munkájának hatékonyabbá, motiválóbbá tételére 
használhatunk fel a jövőben. 
Interkulturális készségeimet és tapasztalatomat fejlesztettem és bővíthettem, új szakmai 
kapcsolatokra tettem szert, érzékenyebbé váltam a fogyatékkal élők, sni-vel élők és egyéb okok 
miatt hátrányos helyzetűek problémáira, tanulási nehézségeire. A megszerzett tudást és 
tapasztalatot a jövőben képzéseink megújítására, és kollégáink továbbképzésére fogjuk 
használni minden szinten (helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken) a tudásanyag 
átadásával a disszeminációs tevékenységeink során nemcsak rövid, de hosszú távon is. 
 
Kompetenciafejlődésemet a várt 40%-hoz képest minimum 50%-nak ítélem; tapasztalataimat és 
frissen szerzett tudásomat helyi, országos és nemzetközi szinten tudom majd terjeszteni és 
hasznosítani; motiváltabb lettem, ami reményeim szerint további szakmai sikerekhez segít 
majd; a kurzus során szerzett új szakmai és nemzetközi kapcsolataim segíthetnek képzési 
programjaink nemzetköziesítésében és hozzájárulhatnak intézményünk nemzetközi szakmai 
tevékenységének növekedéséhez. 
Többféle kultúrális, szociális, gazdasági hátterű képzésben résztvevővel dolgozunk együtt 

céges és lakossági tanfolyamainkon. Jelentős probléma a lemorzsolódás, különféle okok miatt. 
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Az ICI-ben tanultak gyakorlatba ültetése maximálisan adott intézményünkben is: a hátrányos 

helyzetű, speciális tanulási igényű felnőttek részvétele a képzéseinken (főleg a lakossági 

képzéseken) tovább ösztönöz újabb módszerek, technikák bevezetésére képzési 

programjainkba a digitális társadalommal való lépéstartás mellett, az új IKT eszközökkel való 

képzési programbővítéssel együtt. Terveink szerint ezáltal 25 %-kal kevesebben fognak 
tanfolyamainkról kimaradni. E-learning módszereinkkel esélyt teremtve lakhelyhez kötött 

hátrányos helyzetűek számára 10%-kal kívánjuk bővíteni nyelvtanulóink körét. 
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1.sz. Melléklet: Részletes angol nyelvű kurzus napló 
 
Days 1 & 2 

9. A safe and trustful learning environment is the first thing we need to think about if we want to increase 

our leaners retention. 

Examples of activities to get to know each other and to create a safe learning environment. 

10. Main focus of the course 

How can we reach disadvantaged learners into our courses? 

How can we structure our courses and teach them so that they both want and can stay? 

How does the attitude of the teacher towards diversity matter? 

11. Retention 

Bingo Activity 

12. Intercultural education – Teaching and diverse group 

13. Education in the 21. Century 

14. Intercultural education and cooperative learning 

15. Educational equity is deeper than simple curricular content 

16. 7 Survival Skills for Careers, Collage and Citizenship 

17. Post-compulsory education 

18. Early school leaving and drop – out rates 

19. School systems: Inclusive or selective? 

Icelandic/German/UK school systems 

20. We want to reach disadvantages groups into our courses: but how? 

Collaborative learning technique: e.g.: Jigsaw Puzzle Method  

21. 5 known barriers for learners 

Day 3 

 Our post – compulsory students are not obliged to stay… 

What can we do the keep them? 

 Ss with good academic skills may quit because they struggle with the social integration 

 Ss with good social integration may quit because the struggle with academic subjects 

 Possible reasons for drop – out 

 TOR (tips on retention) 

http://tipsonretention.wikidot.com 

 Some important criteria 

 Carousel, High 5! & Me too games 

 The basic roles to use: 

1. Facilitator/organizer 

2. Reporter 

3. Material manager 

4. Planner, time-keeper 

5. Harmonizer 

Day 4 

 The teaching methods 

http://tipsonretention.wikidot.com/
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 Glasser’s Learning Pyramid 

 The traditional classroom 

 Teachers can structure their lessons: competitively, individualistically, cooperatively 

Cooperative learning increases retention 

 Cooperative learning in one way to practice intercultural competences, brake down stereotypes and to 

give everyone a better access to the learning process 

 Features of group work/cooperative learning 

 The 5 roles to use 

 4 basic principles of cooperative learning (PIES) 

o Positive interdependence 

o Individual responsibility 

o Equal participation 

o Simultaneous interaction 

 Social Interdependence Theory (Johnson&Johnson, 2010) 

 How can we create interdependence? 

 Equal participation 

 Role of the teacher 

 What to avoid? 

 Attention game 

 Jigsaw puzzle method (workshop) 

Day 5 

 Cooperative learning tasks can be complex or simple 

Speed Date!/Double Speed Date! 

 Now make your own tasks & present them (workshop) 

 The Jigsaw puzzle method: Making your own tasks & present them (workshop) 

 Feedback & evaluation 

Day 6  

 How can we prepare our ss for C.L.? 

 Examples of new school norms for cooperation  

o „Everybody can do something – nobody can do everything” 

o „Nobody has finished until everybody has finished”, etc. 

 Preparation for C.L. 

 Skill builders 

o rules 

o Broken Circules/Squares 

o Master Designer 

o Island Maps 

o Drawing Exercise 

 Evaluation 

 Assessment: formative/summative 

 Group work assessment 

 Creative assessment 
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 Rubrics or Success Criteria 

 Cooperative tasks about assessment 

Day  7 

 Status and status problems: academic status/peer group status/social status 

 Video film from Cohen 

 What can the teacher do to treat status problems? 

 Assigning competence 

 Design & Present your own program or teaching plan for an adult course 

 Presentations  

 Feedback & Evaluation 

Day 8 

More presentations and feedback 

 Course Feedback & Evaluation  

 How to keep in contact? 

 

Farewell & Good-Bye 
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2.sz. Melléklet: Trénerünktől, Gudruntól kapott ajánlott szakirodalom: 

Cowan, N. (2005). Working Memory Capacity. New York, NY: Psychology Press. 

Kagan, S. and Kagan, M. (2012). Kagan Cooperative Learning. San Clemente, CA: Kagan 
Publishing. 

McGaw, J. (2003). Memory and Emotion. New York, NY: Columbia University Press. 
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processing information. Psychology Review, 63, 81-97. 

Cooperative Learning: Students Working in Small Groups. Stanford University Center for 
Teaching and Learning. 

Millis, B.J. Idea paper #38: Enhancing Learning - and More! - Through Cooperative Learning 
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1. Ajánlott weboldalak: 

http://www.kaganonline.com/ 

http://www.lauracandler.com/strategies/co-op.php  

https://www.pinterest.com/lauracandler/cooperative-learning-resources/  

https://www.teachervision.com/cooperative-learning/resource/48649.html 

http://teachingcommons.depaul.edu/Classroom_Activities/collaborative/activities.html 

 

                    

http://www.stanford.edu/dept/CTL/cgi-bin/docs/newsletter/cooperative.pdf
http://teachingcommons.depaul.edu/Documents/IDEA_Paper_38.pdf
http://teachingcommons.depaul.edu/Documents/IDEA_Paper_38.pdf
http://www.theideacenter.org/
http://www.theideacenter.org/sites/default/files/paperidea_53.pdf
http://gsi.berkeley.edu/teachingguide/sections/groupwork.html
http://www.kaganonline.com/
http://www.lauracandler.com/strategies/co-op.php
https://www.pinterest.com/lauracandler/cooperative-learning-resources/
https://www.teachervision.com/cooperative-learning/resource/48649.html
http://teachingcommons.depaul.edu/Classroom_Activities/collaborative/activities.html

