
Düsseldorf (Németország), 2017. 07. 17-től 07. 28-ig 

  

 

A tanfolyam címe, amelyen 2017. július 17-től július 28-ig vettem részt: 

„Lernumgebung Moodle und Tablets, Apps & Web 2.0 für den Deutschunterricht” – A 

Moodle oktatási keretrendszer és a tablet, a web 2.0 alkalmazások a német nyelv oktatásában. 

 

Szakmai pályafutásom során ez volt a harmadik módszertani továbbképzésen, mely német 

nyelvterületen volt. Ennek ellenére nagy izgalommal utaztam Düsseldorfba. 

2017. július 16. 

Érkezés a délelőtti órákban Düsseldorfba. Az iskola szállást a résztvevők nagy létszáma miatt 

sajnos nem tudott mindenkinek biztosítani, így nekem is saját magamnak kellett szállást 

keresnem. Regisztráltam a www.airbnb.hu oldalon és sikerült a belvárosban egy kis lakást 

erre a két hétre kivennem, szerencsémre az iskola is a közelben volt. Délután 

megismerkedtem szállásom környékével és az iskolát is megkerestem, hogy másnap már 

magabiztosabban tudjak közlekedni. 

 

július 17. 

Délelőtt 10:00-tól 11:00-ig az első heti kurzus megnyitójára került sor, amit Dr. Rüdiger 

Riechert, a tanártovábbképzésért felelős oktató tartott. Ezt követően, 11:00-tól 12:30-ig a 

csoport tagjai megismerkedtek egymással, mindenki bemutatkozott. A csoportban 18-an 

vagyunk: egy finn, egy amerikai, kettő olasz, kettő cseh, kettő magyar, három szlovák, hét 

török, valamennyien pedagógusok, német nyelvtanárok.  

Ebéd egy közeli vendéglőben. 

Délután 14:15-tól 17:30-ig szeminárium, melynek témája „Bevezetés a Moodle oktatási 

rendszerbe”.  

 

július 18. 

Délelőtt 9:15-től 12:30-ig szeminárium, ahol megtanultuk, hogyan lehet ábrákat, grafikonokat 

és egyéb kép jellegű tartalmakat a Moodle rendszerben létrehozni. 

Ebéd egy közeli vendéglőben. 

http://www.airbnb.hu/


Délután 14:15-tól 17:30-ig szeminárium, melynek témája, hogyan kommunikáljunk a Moodle 

rendszer segítségével (fórumok, chatszobák). 

 

július 19. 

Délelőtt 9:15-től 12:30-ig szeminárium, megismerkedünk az Audacity programmal. 

Ebéd egy közeli vendéglőben. 

Délután kulturális program, idegenvezető irányításával gyalogos városnézés. 

július 20. 

Délelőtt 9:00-től 12:30-ig szeminárium, megismerkedünk a HotPotatoes szoftverrel. 

Ebéd egy közeli vendéglőben. 

Délután 14:15-től 17:30-ig szeminárium, a délelőtt megismert szoftver segítségével interaktív 

feladatlapokat készítünk. 

 

július 21. 

Délelőtt 9:00-től 12:30-ig műhelymunka keretében elmélyítjük a héten tanult ismereteket. 

Ebéd egy közeli vendéglőben. 

Délután 14:00-től 15:30-ig az első hét értékelése és a kurzusigazolások átvétele történik. 

Este a csoport közösen ellátogat a düsseldorfi TV-toronyba. 

 

július 22. 

Az iskola Hollandiába és Belgiumba szervezett hétvégére kirándulásokat. Mivel én még soha 

nem jártam Düsseldorfban, inkább a helyi nevezetességek megismerése mellett döntöttem. 

 

július 23. 

Folytatom városnéző programomat. 

 

július 24. 

Délelőtt 10:00-től 11:00-ig a második heti kurzus megnyitójára került sor, amit Dr. Rüdiger 

Riechert, a tanártovábbképzésért felelős oktató tartott. 11:00-tól 12:30-ig szeminárium, 

melynek témája „Google Webhelyek az oktatásban”. 

Ebéd egy közeli vendéglőben. 

Délután 14:15-től 17:30-ig műhelymunka keretében először megbeszéltük, ki milyen 

weboldalakat használ a tanóráin, majd rátértünk a web 2.0 alkalmazásokra. 

 

 

július 25. 

Délelőtt 9:15-tól 12.30-ig szeminárium, megismerkedtünk az IrfanView képnéző programmal. 

Ebéd egy közeli vendéglőben. 

Délután 14:15-től 17:30-ig műhelymunka, melynek témája „Fotók, gadgetek és a web 2.0 

oktatási környezetben”. 

 

július 26. 

Délelőtt 9:15-tól 12:30-ig szeminárium, sok ötletet kapunk, hogy okostelefon segítségével 

mely applikációk használhatók a német órákon. 

Ebéd egy közeli vendéglőben. 

Délután hajókirándulás a Rajnán. 

 

 



július 27. 

Délelőtt 9:00-tól 12:30-ig tartó szemináriumon a web alapú rendszerek didaktikai szerepéről 

hallgattunk előadást. 

Ebéd egy közeli vendéglőben. 

Délután 14:15-től 17:30-ig szeminárium, témája „Audió és videó podcastok megrendelése és 

alkalmazása”.  

 

 

 

július 28. 

Délelőtt 9:00-tól 12:30-ig szeminárium, módszertani tanácsokat kapunk, hogyan lehet a 

tablethasználatot a német órák menetébe beépíteni. 

Ebéd egy közeli vendéglőben.   

Délután 14:00-től 15:30-ig a második hét értékelése és a kurzusigazolások átvétele történik. 

 

 

július 29. 

Csomagolás és indulás haza. 

 

A kurzus címében említett programokat a két hét alatt megismertem. Nyelvtudásom sokat 

fejlődött, módszertanilag rengeteg ötlettel gazdagodtam. A tanfolyamon szerzett ismereteket a 

pedagógiai munkámban remekül tudom hasznosítani. 

 

 

 


