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Tartalmi beszámoló 

Részvevő: Adorjánné Káldi Boglárka, Valkainé Major Gabriella 

Időtartam: 2014.11.09-14. 

Helyszín: Pireaus, Görögország  

Fogadó szervezet: Aeiforum 

Kurzus címe: The effective school 

Az Aeiforum szervezésében 6 napos őszi kurzuson vettünk részt. Rajtunk kívül 4 fő 

Izlandból, 4 fő Romániából, 4 fő Lengyelországból, 1 fő Észtországból érkezett a kurzusra. 

Hat ország tanári csapata cserélt gondolatokat, tervezett, vitázott, beszélgetett. De egy közös 

nyelvet beszéltünk: a minél jobb oktatás megteremtésének a nyelvét. A kurzus célja a 

hatékony iskola, hatásos tanulás megalapozása, környezettudatos nevelés segítségével. 

Ezek mellett megismerkedtünk a fent említett országok iskolarendszereivel, szokásaival 

valamint az érintett iskolák felszereltségével is. Nem nyelv szakos tanárként egyedülálló 

lehetőségnek tartjuk a képzést, az angol nyelvi kompetenciánk rendkívüli módon fejlődött úgy 

a foglalkozásokon, mind az azt követő szabadidőnkben. 

Az iskolarendszer hasonló mind az 5 országban. Amiben nagy különbség jelentkezett az 

értékelés, illetve a tankönyvválasztás. Az izlandiaknál nincs önértékelő rendszer, nincs 

életpálya modell, viszont a tanórára bármikor, akár bejelentés nélkül is bemehetnek látogatni. 

Kollegiális szinten ezt meg is teszik. A tanár maga dönti el, hogy milyen könyvből tanít. Nagy 

az IT támogatottság, így megteszik azt is, hogy elektronikus formájú könyveket, 

feladatgyűjteményeket használnak. Használják a Moodle rendszert, így a tanár differenciáltan 

tud gyakorlófeladatokat kitűzni és ezen keresztül a diák vissza is tud jelezni. Ez fontos 

számukra, hiszen távoktatás is van náluk. 

A románoknál nincs tankönyvválaszték, viszont vannak tanfelügyelők. A mi rendszerünkhöz 

ez hasonlít a legjobban. A lengyeleknél vannak tanfelügyelők. Az észteknél pedig digitális 

tábla van miden teremben. 

Ezen különbségekből kiindulva kaptunk ízelítőt a hatékony, fenntartható iskola programból a 

görögöknél. Az alapgondolat, hogy tapasztalati szintre kell hozni az oktatást, lényege az 



 

2 
 

élhetőbb iskolarendszer kialakítása. Először az új oktatási rendszerük egymásra épülő 

kritériumait (iskolavezetőség, diákok, szülők, helyszín, módszerek...) mutatták be, majd a 

gyakorlat következett: a program legkiválóbb, díjnyertes általános iskoláiba látogattunk, ahol 

az élményközeli és gyakorlatközpontú pedagógia szép példáit láttuk, amelyeknek 

meghatározó elemei nagyon hasonlítottak az ökoiskola rendszerünkhöz fűződő 

mindennapjainkhoz. Például a gyerekek az iskola kert karbantartásán keresztül ismerkednek a 

növényekkel, állatokkal, talajfajtákkal, meteorológiával, vízgazdálkodással. És mennyire más 

fáról enni a mandarint. Ezeket a „foglalkozásokat” különböző projektek keretében tartják 

meg. Az egyik látogatott iskolában csak ebben a tanévben 7 projektet terveznek 

megvalósítani. Vannak olyan projektek, amibe a szülőket is bevonják, így a gyermekeken 

keresztül a szülőket is igyekeznek környezettudatossá formálni. Törekedni kell arra, hogy a 

diákok a tapasztalásaik révén gondolkodó, problémamegoldó személyekké fejlődjenek, akik 

képesek összefüggéseket meglátni és kihasználni. 

Érdekes volt részt venni azon a szemináriumon, ahová 20 helyi iskola pedagógusai érkeztek 

annak érdekében, hogy együtt kezdjenek gondolkozni a fentebb említett rendszer valós 

kiépítésén.  

A rendszerszemlélet, a támogatottság látszódott az előadókon is: az Oktatási Minisztérium, az 

UNESCO, a Krétai Egyetem, a Szülők Szervezetének elnöke számoltak be az eredményekről, 

további lehetőségekről. 

A tanfolyam foglalkozásai alatt bebizonyosodott számunkra, hogy az iskolánk már ezen az 

úton halad, és egy kis odafigyeléssel, eszközfejlesztéssel lépést tudunk tartani a Világgal. 


