
ERASMUS+ MEETING LITVÁNIÁBAN – BESZÁMOLÓ 

2022. november 28. és december 2. között volt alkalmam részt venni a litvániai Pakruojis-ban egy nemzetközi 

Erasmus+ találkozón, mely a Jedlik Ányos Gimnázium és egy-egy litván, német és portugál gimnázium közös, 

Scientify elnevezésű projektjének záróalkalma volt. A projekt a természettudományokkal kapcsolatos 

interdiszciplináris, projektalapú oktatásról szólt, a litvániai találkozó ezen belül is specifikusan az ilyen 

projektek értékelését helyezte a fókuszba. 

Úgy gondolom, hogy a projektben való részvételem során számos olyan dolgot tanultam meg, illetve olyan 

területeken, kompetenciákban tudtam fejlődni, amelyeket a későbbiekben integrálni tudok majd saját tanítási 

gyakorlatomba, ezáltal pedig reményeim szerint annak hatékonyságát, eredményességét és élvezhetőségét 

fejleszteni tudom. 

Már a találkozóra való felkészülési folyamat hasznosnak bizonyult. Előzetes feladatunk részét képezte a 

találkozóra utazó diákok kiválasztása (melyhez egy kisebb projektmunkát készítettünk számukra), valamint a 

meetingre nekünk magunknak is prezentációt kellett készítenünk értékelési jógyakorlatok témában. Mindez 

természetesen közös munka volt, amelynek számomra több tanulsága volt: egyrészt rávilágított arra, hogy a 

tanárok együttműködése egy-egy konkrét tevékenységgel kapcsolatban nagyon gyümölcsöző tud lenni (és ezt 

a mindennapokban is érdemesebb lenne még többször alkalmazni). Emellett az előadás készítése alkalmat 

adott az értékeléssel kapcsolatos ismeretek rendszerezésére és a saját gyakorlatomra való reflexióra is. 

Természetesen maga a találkozó is rengeteg pozitív hozadékkal járt. Önmagában is jó élmény és látókörtágító 

tapasztalat volt a más országokból származó emberek, tanárok megismerése, emellett a beszélgetések során 

érdekes volt betekintést nyerni más országok mindennapjaiba és oktatási rendszerébe, ami nem csak az ember 

kíváncsiságát elégítette ki, de akár magától értetődőnek gondolt hazai gyakorlatokkal kapcsolatban 

gondolkodtatott el és adott ötleteket a későbbiekre vonatkozóan. 

Nem lehet említés nélkül elmenni a projekt fő témájával kapcsolatban tanultak mellett sem: a projektmunkák 

kivitelezése és a találkozó témájához illeszkedve különösen az értékelésük terén is sokat gazdagodtam. Nem 

csak a korábbi ismereteimet sikerült – úgy érzem – egy áttekinthetőbb rendszerbe foglalni és kibővíteni, hanem 

jó alkalom volt ez arra is, hogy az elméletet és a gyakorlatot ne csak egyszerűen közelebb hozzuk, de ennek a 

kapcsolódásnak a sikerességére reflektáljunk és a tapasztalatokat közösen elemezzük is. Különösen 

figyelemreméltónak és a későbbiekre nézve hasznosnak találtam a formatív értékeléssel kapcsolatban 

elsajátított új ismereteket és gyakorlati szempontokat. 

Mind az előkészület, mind az ott-tartózkodás során feldolgozott témákban fontos szerepet kapott az 

interdiszciplinaritás, ami napjainkban szintén fontos, egyre inkább kibontakozó eleme mind az oktatásnak, 

mind a hétköznapi életnek – szintén hasznos volt egy-egy ilyen pilot-projekt keretében látni, hogyan működik 

az ilyen témák feldolgozása, mik az előnyei és az esetleges nehézségei. A későbbiekben remélhetőleg ezeket 

a tapasztalatokat is tudom majd hasznosítani. 

Végül említést kell tenni arról, hogy a projekt megmutatta, hogy az angol nyelv napjainkban mennyire fontos, 

és talán rávilágított arra, hogy hasznos lenne egy ilyen projekten túl az oktatás mindennapjaiban is több hidat 

építeni a nyelv- és a természettudományos oktatás között. 

Összefoglalva úgy gondolom, hogy mind a szakmai tudás és annak gyakorlati alkalmazása terén, mind a 

projektekhez kapcsolódó soft-skillek terén hasznos tapasztalatokkal szolgált a projektben való részvétel, sok 

inspirációval szolgált számomra a későbbiekre nézve, ezenkívül személyes vonalon is nagyszerű élmény volt 

ezt a hetet együtt tölteni a hazai és külföldi kollégákkal. 
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