E-learning és a közösségre épülő internetes alkalmazások adaptációja
a középiskolai némettanítás keretein belül
A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium a 2014. július 16.–2015. július 15. közötti időszakban Erasmus+
KA1 tanári mobilitási projektet valósít meg József Attila angol-német szakos nyelvtanár részvételével. Az
Európai Unió által 1736 €-val támogatott projekt két szakaszból áll: A kiválasztott kolléga részt vesz a
németországi Institut für internationale Kommunikation e. V. E-Learning und Web 2.0 im Unterricht
Deutsch als Fremdsprache (E-learning és Web 2.0 a német mint idegen nyelv tanításában) című tanári
továbbképzésén, majd az ott megismert módszereket tanítási gyakorlatában alkalmazza, valamint szakmai
rendezvényeken népszerűsíti.
Az intézményi mutatók által eredményesnek ítélt idegen nyelv-oktatás színvonalának egyik kulcsa az
információs és kommunikációs technológiák növekvő mértékű alkalmazása: Az intézmény 10-19 év közötti
tanulói számára motivációt jelentenek mind a tantermi, mind a tantermen kívüli IKT-alkalmazások. Az
intézmény ezen a téren szeretne előrelépni és tehetséggondozó pontként további jó gyakorlatokat
meghonosítani.
A külföldi ösztöndíj lehetőséget nyújt a projekt megvalósítására kiválasztott kollégának, hogy más
európai iskolákban tanító némettanárokkal nemzetközi együttműködést folytasson, továbbá egy Európaszerte elismert nyelvi intézet díjnyertes programja (GINCO AWARD 2012: Best practice in ICT use) révén
lehetősége nyílik európai párbeszédre, határokon átívelő együttműködésre és „együttgondolkodásra”.
A projekt fejleszti a résztvevő IKT-kompetenciáit, továbbá az általa tanított tanulók és a kollégával
kapcsolatban álló szaktanárok IKT-ismereteit is. A program kimenete egy motivációs eszköztár: A
telekommunikációs eszközökkel sok időt töltő tizenévesek megismerik ezen eszközöknek egy további
funkcióját, az önálló tanulás, az önfejlesztés egy módját, megalapozva egyúttal az egész életen át tartó
tanulás folyamatát is.
A projekt keretében létrejött IKT-alkalmazások:
 a LearningApps.org oldalon jozsefcsalad felhasználónévvel létrehozott feladatok, alkalmazások, melyek
lehetőséget biztosítanak a tanulóknak az elsajátított szókincs, nyelvtan, országismeret, az olvasott és
hallott szöveg értés IKT-alapú gyakorlására mind tanórai, mind tanórán kívüli keretek között
 a deutsch.com 2 taneszközhöz létrehozott honlap gyakorlófeladatokkal, kiegészítő tartalmakkal,
internethasználatra épülő feladatokkal
https://sites.google.com/site/zrinyideutschcom2/
A projekthez kapcsolódó szakmai programok:
 2014. november 4.:

Munkaközösségi továbbképzés

 2014. november 12.:

Szaktanácsadói workshop:
Web 2.0 im Deutschunterricht - Selbstgemachte LearningApps

 2015. május 28.:

Szaktanácsadói workshop:
Interaktív feladatok készítése Web 2.0 alkalmazás segítségével

 2015. június 3.:

Bemutatóóra

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

