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Felkészülés 

Ez volt az első utam mind Erasmus+ támogatással szakmai kurzusra, mind Izlandra, a vulkánok, 

gejzírek, egyedülálló természeti csodák és manók földjére. Rendkívül izgalmasnak ígérkezett az 

utazás. Már a tanfolyam előtt gyűjtöttem információt és olvastam az országról, Reykjavíkról, a 

kurzus helyszínéről: Borgarnesről és a sajátos izlandi interkulturális hozzáállásról, oktatási 

rendszerük sikerességéről. Ezáltal a kurzuson való részvételem hatékonyabb és hasznosabb volt. 

Természetesen az I.L.I. Kft, küldő intézményem által benyújtott pályázat kidolgozásában én is 

aktívan részt vettem. A pályázatírás időszakában egy másik kurzuson való részvételt terveztünk 

számomra. A megvalósítás során azonban újraszerveztük a feladatokat. Nagy örömmel vágtam 

bele az új feladatba. Mivel jól ismertem a projektünk céljait, részleteit, nem okozott nehézséget a 

változtatás. Dudás Juliannával, a projekt vezetőnkkel, előzetesen egyeztettem a kiutazásomhoz 

kapcsolódó projekt célokról, nemzetközi kapcsolatteremtési lehetőségekről, interkulturális 

ismeretszerzésről, az Erasmus+ programról, stb.   

Dudás Julianna hasznos tanácsokkal látott el és olvasnivalókat ajánlott. Az I.L.I. adminisztratív 

csapata a szállásfoglalásban, repülőjegy vásárlásban, pénzügyi dolgokban, napidíj és egyéb 

praktikus dolgok intézésében segített. 

A fogadó szervezet 

Az ICI (InterCultural Iceland) szervezet 2003 óta non-profit szervezetként foglalkozik főként a 

társadalmi diszkrimináció megszűntetésével, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

integrálásával. Olyan innovatív oktatási módszerek fejlesztésével és széles körben, nemzetközi 

szinten való átadásával küzdenek céljaik eléréséért, melyek elősegítik az egyenlő esélyteremtést, 

és rávilágítanak a társadalmi sokszínűség által hordozott értékekre. Kooperatív tanítási 

módszereket fejlesztenek ki az oktatásban, és azok hatását kutatják. 

Nagy hangsúlyt fektetnek a társadalomban jelenlévő előítéletek elleni küzdelemre a különböző 

társadalmi rétegekből származó hallgatók integrálására, a társadalmi sokszínűségben rejlő 

értékek megmutatására. Felnőttoktatásra specializálódnak. Mivel a mi nyelviskolánk is gyakran 

oktat hátrányos helyzetből érkező felnőtt hallgatókat, mind lakossági (pl. a TÁMOP 2.1.2 projekt 

során is), mind céges keretek között, ezt a tanfolyamot választottuk ismereteink, módszereink 

fejlesztéséhez. 

A kurzus vezetője Guðrún Petursdóttir volt, aki rendkívül tapasztalt szociológus, tanár és 

tanárképző, szakterülete a kooperatív tanulás, az ICI cég ügyvezető igazgatója. 

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

tartalmazó dokumentumokat számomra, így már elkezdhettem információkat gyűjteni kooperatív 

tanulás témában. Ez volt az első hasznos anyag, amit megoszthattam kollegáimmal.   
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Első benyomások és résztvevők 

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

Reykjavík, mind Borgarnes, a kurzus helyszíne. Nagyon könnyű eligazodni, és ha mégsem sikerül, a 

segítőkész, udvarias személyzet ill. helyi lakosok készségesen segítenek. A tanfolyam szervezői, 

elsősorban a vezető, Guðrún Petursdóttir rendkívül felkészülten fogadta a résztvevőket.  Mindent 

megtett, hogy a különböző nemzetiségeket minden nap máshogyan ültesse egymás mellé a 

csoportmunkák, pármunkák során, megteremtve ezzel a természetes közeget a kooperatív 

tanuláshoz egy nemzetiség és kultúrák szempontjából sokszínű tanárokból álló 

„osztályközösségben”. Kooperatív módszerekről tanultunk kooperatív módon. Duplán rögzült az 

információ, az átadni kívánt tudásanyag. 

A legtöbb résztvevő Romániából, Csehországból valamint Franciaországból érkezett, ezen kívül 

voltak olasz, német, bolgár tanárok. Mindössze hatan 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 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. 
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A tréner 

 

A kurzust Guðrún Petursdóttir tartotta, mint egyedüli előadó, emberfeletti teljesítményt nyújtva 

végig a hét folyamán. 

Guðrún szociológus, tanár és tanártréner, aki az interkulturális oktatás területére specializálódott. 

Munkája során 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. Az ICI alapítója és ügyvezetője.  

Ő nemcsak elméleti, hanem gyakorlati szakember is, ezért minden foglalkozás konkrét ötleteket 

adott és a saját gyakorlatából vett példákat, mutatott be. A kooperatív módszerek hatékonyságát 

bizonyító kutatásairól videó felvételt is láthattunk. 

A szakmai foglalkozások 

Többféleképpen kaptuk az ismeretanyagot. Minden nap új „beszélgető partnerrel” azaz talk 

partner-rel dolgoztunk. Ezt tudatos választással Guðrún, a tréner osztotta be. Röviden átbeszélhető 

kérdések voltak beágyazva a közös előadások menetébe, ezeket vitattuk meg a 

beszélgetőpartnerrel együtt. A napok nagyobb részét a csoportokban elvégzendő feladatok 

megoldása tette ki. A csoportmunkáról minden alkalommal prezentáció formájában számot 

adtunk, minden prezentációt közösen értékeltünk. 

Az első nap témái: Az ICI szervezetének bemutatása után a tanulási folyamatot segítő 

osztálylégkör kialakítása volt a cél – mint ahogy ezt tanárként is ki kell alakítanunk, amikor új 

osztállyal kezdünk együttdolgozni. Olyan feladatokat végeztünk párban, csoportban, ill. 

osztályközösségként, melyek egymás megismerését és egyfajta biztonságos, befogadó légkör 

kialakulását segítették elő. Megértettük: 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 osztálylégkör kialakítása érdekében. Tisztáztuk a 
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különbséget az immigránsok oktatása, multikulturális oktatás és interkulturális oktatás között. 

Összegyűjtöttük a kulcskompetenciákat, melyek birtoklása elengedhetetlen a sikeres karrierhez – 

megbeszéltük, hogyan fejleszti ezeket a kooperatív tanulás. Megismertük az ún. Jigsaw method-ot, 

azaz kirakó módszert, mint a legegyszerűbb kooperatív technikát. 

 

A második nap témái: Az alkalmazott kooperatív tanítási módszerek különböző tantárgyak 

tanítása során. Összevetettük a hagyományos oktatást és a kooperatív oktatást annak mentén, 

hogy mennyire támogatják a karrier során nélkülözhetetlen készségek és az önbizalom 

fejlesztését. Megtanultuk, hogy egy osztály nem magától lesz alkalmas a kooperatív módszerek 

befogadására, alkalmazására. Azokat a készségeket is ki kell fejlesztenünk a hallgatóinkban, amik 

a kooperációra alkalmassá teszik őket. Azonban mindez megéri az energia-befektetést. 

 

Az ún. skill builder azaz kooperatív tanulásra felkészítő feladatok kapcsán rájöttem, hasonló 

módon, hasonló célra is megfelelő módszert mi is használunk, így gyorsan meg is osztottam a 

kurzus vezetőjével és az érdeklődő kollégákkal a színes számoló rudacskák azaz Cuisenaire rods 

általunk való alkalmazását. Megmutattam a magyar logikai készletet, mellyel szintén 

helyettesíthető a Guðrún által mutatott színes kartonpapírból kivágott sok kis forma, melyet a 
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kooperatív készség fejlesztésekor használhatunk. A skill builder feladatok közül a 

legértékesebbeket meg kívánom osztani a www.tka.hu módszertani ötlettárában. 

 

A harmadik nap témái: Egyszerű és összetett, kooperatív tanulást segítő feladatok megismerése, 

saját feladatsor összeállítása csoportokban. 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). 

 

A negyedik nap témái: Valóban mindenki számára nyitottak az iskoláink? Milyen változtatások 

szükségesek, hogy a hallgatók nagyobb diverzitását el tudjuk érni az átadni kívánt tananyaggal? 

Kik sikeresek a jelen oktatási rendszerben és kik sikeresek az életben? Komplex kooperatív 

tanulás: CLIM-módszer. (Cooperative learning in multicultural groups) 

http://www.tka.hu/
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Az ötödik nap témái: A hallgatói státusz hatása a tanulási folyamatban való részvételre. A tanár 

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

komplex kooperatív tananyag kidolgozása csoportokban. Prezentáció előkészítése. 
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A hatodik nap témái: Saját komplex kooperatív tananyag prezentációja csoportokban. A 

prezentációk közös értékelése. Javaslatok. A disszemináció előkészítése. A disszeminációs anyag 

egy részének előadása a kurzus résztvevőinek. 

 



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

9 

 

 

A hetedik nap témái: Prezentációk befejezése, a kurzus értékelése. Tervek a résztvevők 

kapcsolattartására vonatkozóan, hogy a disszeminációban egymást is segíthessük. 

 

Egyéb 

A kurzus első napján hosszú sétát tettünk Borgarnes-ben, a kurzus színhelyén. Ez a kis 1700 lelkes városka 

Izland dél-nyugati partvidékén található, közvetlenül a tengerpart mentén. Ideális feltételeket találtunk itt az 

elmélyült munkára, ill. Borgarnes viszonylag közel van számos látnivalóhoz is. A séta során megtudtuk, hol 

is van a helyi termálvizes uszoda, ahol az egyik szabad délután mindannyian kipróbáltuk úszás után, izlandi 

módra az ún. hot tub-ot azaz forró dézsafürdőt szabad téren, az egyébként 0 -os hidegben, hófödte vulkáni 

kúpok látványa mellett. 
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A második nap délutánján 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. 

Forró vizű forrás (hot spring) 

  

                 Láva-vízesés (Lava-falls)                                                                       Lávamező (lava fields) 

A harmadik napon, szakmai programunk végeztével szabad délutánunk volt. Ezen alkalommal 

meglátogattam a helyi múzeumot, a The Settlement Centre-t. Itt érdekes dolgokat tudtam meg az izlandi 

nép ún. saga-iról, és az azokban megőrzött viking örökségről. Az alábbi linken Olvasóm is betekintést 

nyerhet mindabba, amit ott láttam, hallottam. 

http://english.landnam.is/default.asp?Sid_Id=27656&tId=1&Tre_Rod=002|&qsr  

A negyedik nap is tartogatott izgalmas felfedeznivalókat: Trénerünk magánkirándulást szervezett a 

kurzus résztvevőinek, gyermekkora helyszínére, egy 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 

http://english.landnam.is/default.asp?Sid_Id=27656&tId=1&Tre_Rod=002|&qsr
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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  

A kurzus ötödik és hatodik napján saját belátásunk szerint töltöttük a szabadidőnket. Ki-ki ekkor látogatott 

el a termálvizes fürdőbe ill. vásárolt helyi különlegességeket az otthonmaradottaknak.  

A hetedik napon búcsút intettünk Borgarnesnek és a kurzus résztvevőinek. Ekkor volt lehetőségünk 

egy szabad délutánt eltölteni Reykjavík-ban. Bejártam a bolhapiacot, ahol a hal- és 

kagylókülönlegességektől kezdve, a gyapjú pulóvereken át, izlandi édességeket is beleértve az 

ószláv ikonokig, egyéb régiségekig minden kapható volt. Kívülről megtekintettem a Harpát, azaz a 

híres koncerttermet, Reykjavík jellegzetes katolikus templomát belülről is megláthattam. 

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.  

  

              Reykjavíkban, az utcán                                          Harpa, koncertterem és konferencia központ  

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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Reykjavík - utcarészletek 

Végül, de nem utolsó sorban említeném azt a privát módon szervezett kirándulást, melyet a 

trénerünk ajánlására vállaltam néhány látványossághoz, természeti kincshez, melyekhez fogható 

kevés van a világon. A Gullfoss vízesést, a világ minden gejzírének nevét kölcsönző Geysír-t, a mai 

napig legaktívabb Strokkurt, és a Thingvellír Nemzeti Parkot látogattam meg. Ez utóbbi Izland 

történelmében is kulcsfontosságú: itt találkoztak évről évre az első izlandi telepesek, majd 

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

peres ügyekben. Földrajzi jelentősége is óriási: 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 belül is leglátványosabban pedig Thingvellír. Ennek a ténynek 

köszönhető, hogy Izlandon mindennap megfigyelhető valamilyen vulkáni eredetű jelenség. 

Szélsőséges esetben vulkánkitörések, nyugalmasabb időszakokban az emberek hasznára is 

működő, geotermikus energiákat felszabadító forró vizű források, gejzírek formájában. 

 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKwq_6ki8cCFQON2wodmW8Bp

Q&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=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
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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  

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 a trénerünk ajánlásával tájékozódhatunk a nekünk ajánlott izlandi túrákról, 

kirándulásokról. 

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

Ez a link vezet az általam választott túrához: 

https://www.re.is/day-tours/gullfoss-geysir-thingvellir-afternoon-tour  

Értékelésem  

 
Gyorsan, aktívan és barátságos hangulatban telt el az Izlandon töltött hét. Kis közösséggé 

formálódott a képzésen résztvevő tanárok csoportja. Az ICI szervezet, ill. Guðrún sokféle anyaggal 

készült. Ezek többségét meg is kaptuk disszemináció céljából. Hatékony volt a rengeteg csoport 

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
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
https://www.re.is/day-tours/gullfoss-geysir-thingvellir-afternoon-tour
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munka, pár munka. Minden pillanatban, tehát még a szakmai anyag átadásakor is volt 

lehetőségünk egymás nézeteit, különböző kulturális hátterét megismerni.  

 

Azonban az a tény, hogy nem kevés tanár alig vagy egyáltalán nem beszélt angolul, többször 

hátráltatta a tudás átadását. Ilyenkor az anyanyelvet és az angolt is jól beszélő kollégákra nagyobb 

teher hárult. A nyelvi nehézség jelen lehet egy bevándorlókkal teli iskolában, tehát az ezen 

problémával való küzdés lehetett egyik célja a kurzusnak, azonban a kollégák számottevő 

többsége nem ilyen intézményből érkezett. A kurzusra való jelentkezéskor nem derült ki, hogy a 

magas szintű angol nyelvtudás nem feltétele a kurzuson való részvételnek és hogy ilyen arányban 

lesznek olyan kollégák, akiknek az angol nyelven való kommunikáció komoly gondot okoz. 

A kirándulások, szociális programok remekül sikerültek. Szinte minden napra akadt valamilyen 

Izlandhoz vagy az izlandi kultúrához kapcsolódó élmény, melyet közösen élhettünk át mi, a 

résztvevők és trénerünk, Guðrún. A Hotel Borgarnes által biztosított ellátás tökéletes volt: gyönyörű, 

tiszta szobák, bőséges, különleges izlandi étkek! Igyekeztek nekünk felvonultatni az Izlandon 

egyébként megszokott széles skáláját a halételeknek. De megkóstolhattuk a különlegesnek 

számító rénszarvas – vadliba pástétomot is. A zöldség és gyümölcs Izlandon nagy értékű, vetekszik 

a lazac árával, hiszen nem áll rendelkezésre elég napfény ezek termesztéséhez és egész évben 

mesterséges fényforrásokkal világítják meg a terményeket az üvegházakban. A kurzus résztvevői 

mindennap ínycsiklandó desszerteket kóstolhattak, bennük helyileg termelt gyümölcsökkel tél 

végén. Alább egy kis ízelítő a nekünk felszolgált falatokból. 
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Milyen hatással volt a kurzus a szakmai fejlődésemre 

Az egyetemen és egyéb továbbképzéseken természetesen számos csoportmunkát igénylő 

feladatötletet elsajátítottam, melyek többségét igyekeztem be is építeni a munkámba a hallgatók 

igényei szerint itt-ott kreatívan változtatva az eredeti ötleteket. Azonban a tudásom hiányos volt 
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elméleti téren mindenképpen. Láttam a csoportmunka/pármunka közösségteremtő erejét, beszéd-

centrikusságát, de nem rendelkeztem elég tudományos bizonyítékkal, hogy más tanárkollégáimat 

is meg tudjam győzni róla: igen, megéri az időbefektetés, megéri egy kicsit kevesebbet, 

„zajosabban” tanítani, mint végigrohanni az anyagon frontális órák egymásutánjával. A tanfolyam 

előtt ezért kevéssé tudatosan alkalmaztam a pár- vagy csoportmunkát.  

A kurzus sokat segített abban is, hogy a kooperatív tanulás számos egyéb vetületét is megértsem, 

megismerjem. Friss kutatási eredményekről számolt be a trénerünk, melyek figyelemreméltóak. 

Rávilágított, hogy a sikeres karrierhez szükséges készségek csak kooperatív módszerekkel 

fejleszthetők igazán, és erre az én munkaterületemen (felnőttoktatás, lakossági- és céges 

nyelvtanfolyamok, hátrányos helyzetűek oktatása) nagyon nagy szükség van. Természetesen 

egészen konkrét új ötletekkel is szolgát, de összességében a hozzáállásom változott. 

A már általam használt módszerek hasznosságának újabb területét is megismertem, ami különös 

sikerélményt jelentett. Lehetőségem volt a kurzuson ezzel kapcsolatos saját tapasztalataimat 

megosztani tanártársaimmal. Volt olyan kolléga, aki több nemzetiséget oktat egyszerre. Az ő 

tapasztalataikról is érdekes és hasznos volt hallani.  

Hazaérkezve az új ötleteket lépésenként igyekeztem/igyekszem alkalmazni az óráimon. Nagyon 

pozitív tapasztalataim vannak a diákok reakciójáról. Motiváltabbak, lelkesek, hatékonyabb lett a 

nyelvtanulásuk. A csapatmunka terén tudatosabbak, kreatív gondolkodásuk, kommunikációs 

készségük egyértelműen fejlődik. Nyitottabbak egymás véleményének meghallgatására, 

elfogadására. Egyre inkább készek egymást segíteni a tanulási folyamat során, még órán kívül is. 

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy nem mindenhol tudok mindent felhasználni. A 

kooperatív módszerek elsősorban nagyobb csoportokra vannak kitalálva. Mikor egyéni órákat, 

kiscsoportot vagy max. 8-10 főt tanítok, az alapkoncepciót szem előtt tartva, a feladatokat 

mindenképpen adaptálni, változtatni kell.  

Azonban minden tudást tovább tudok adni egyrészt azon kollégáimnak, akik közoktatásban (is) 

tanítanak. És azoknak, akik az I.L.I. nyelviskola központjában, Gödöllőn, nálam nagyobb 

csoportokat is tanítanak, de még nem ennyire bátran alkalmazzák a kooperatív módszereket 

óráikon. 

 

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. Motiváltak legyenek a nyelvi fejlesztésük során, ill. hogy erősítsük 

bennük az együttműködési képességet, a társaik másságának elfogadása mellett. Ezekben a 

célokban komoly segítséget nyújtanak az ICI-Borgarnes-i 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.  
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Több módon tudjuk 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. 

 

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 azon kívül, hogy beépítettem a képzéseimbe a tanultakat csoportlétszámtól 

függően, tanári továbbképzéseken mutattam be azokat a nyelviskolai, és közoktatásban (is) 

oktató, helyi és a régióból érkezett tanároknak. A képzési programok nyelviskola szintű bővítését is 

folyamatosan végzem. 

 

Valamint a projektvezetővel és a programban szintén részt vevő kollégámmal, Andrew Wright-tal 

tartottunk közös workshop-ot 2015. május 30-án, majd 2015. június 6-án, projekt team-

társammal, Gellai Annamáriával, ugyancsak a projektvezető, Dudás Julianna bevezetője után. 

2015. augusztus 7-én, az I.L.I. Kft. által szervezett nemzetközi, Trinity Cert IBET képzésen fogok 

ismét előadni a témánkról, Mark Powell, világhírű üzleti angol módszertani előadó 8 napos 

kurzusán. Tervezzük, hogy közös workshop keretében újabb beszámolót tartunk Dudás Juliannával 

az IATEFL-H által szervezett Creative Cáfe c. rendezvény keretein belül is.  

 

    
Összefoglalás 

 

Öröm volt részt venni ezen a tanfolyamon, sok hasznos dolgot tanultam Izlandról, az izlandi 

kultúráról, az izlandi emberekről és a kooperatív módszerek használatáról az oktatásban. Új 

szakmai ötleteket nyújtott, melyeket az intézményünk szakmai munkájának hatékonyabbá, 

motiválóbbá tételére használhatunk fel közösen. Interkulturális készségeimet fejlesztettem, új 

szakmai kapcsolatokra tettem szert, érzékenyebbé váltam a fogyatékkal élők és egyéb okok miatt 

hátrányos helyzetűek problémáira, tanulási nehézségeire. Mindezen összegyűjtött tudásomat arra 

használom, hogy tanfolyamaim hatékonyságát növeljem, a diákjaimnak érdekesebb, motiválóbb 

órákat tudjak tartani, ezzel segítve őket, magamat és a nyelviskolát további sikerekhez. 
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