Dr Mátrai István tanár:
2014 augusztus 18 – augusztus 22 között Máltán vettem részt az ETI (ExecutiveTraining
Institute) által szervezett egy hetes továbbképzésen, amelynek címe Empowerment in ICT
Skills – Making Use of Technology Tools (Az ICT ismeretek erősítése, a technikai
eszközök használata.)
A kurzus szervezéséhez komoly előkészítés tartozott. Ez magába foglalta saját oktatási
intézményünk és oktatási rendszerünk bemutatására alkalmas anyag készítését, a szervezők
által összeállított – a résztvevők nyelvi és szakmai szintjének felmérését célzó kérdőív
kitöltését, a tanfolyam során használandó laptop előkészítését (tisztítás, letöltések stb.)
valamint az ország földrajzi és kulturális szempontból legfontosabb, a szervezők által küldött
információk tanulmányozását.
A szakmai program jól összeállított, valóban a résztvevők szintjéhez igazított volt. Ennek
ellenére szerencsés volt, hogy időről időre adott időt az oktató arra, hogy utolérje a csoportot
az, aki nyelvi, illetve informatikai ismereteinek hiányában elakadt. Ekkor derült ki, hogy
mennyire jól tudja a szakmáját, hiszen nagyon rövid idő alatt segíteni tudott.
Az egy hét alatt számos olyan lehetőséget tanultunk, amelyeket könnyen lehet használni akár
a szakórákon, akár egyéb területen. Tanultunk diasorból filmkészítést, abba az Internetről
egyéb forrásokat, filmet bevágni, filmhez aláírásokat kreálni, hangfájlból adott hosszú részt
kivágni. Ennek kapcsán az emelt szintű fizika érettségi vizsgán is előforduló elektronikus
időmérést is meg tudom már oldani, s valóban rövid időt pontosan is mérhetünk.
Hasznos volt a Hot Potato elsajátítása, hiszen egyedi, érdekes számonkérésre is lehetőséget
ad. Szintén elkezdtük elsajátítani, hogyan kell saját blogot készíteni, ezt még azonban
gyakorolni kell… Egyik leghasznosabb web oldal, amely számos lehetőséget ad az önálló
tanulásra is a http://www.margietyner.net/king-tut-webquest.html oldal, ahol életkortól és
érdeklődési területtől függően mindenki találhat magának megfelelő feladatot. Kicsit bánom,
hogy nem a 2 hetes kurzusra jelentkeztem, mert a második héten tovább gyakorolhattam
volna az addig elsajátított ismereteket, és új elemeket is tanulhattam volna.
Nem csupán a „tanóra” volt sokszínű, hiszen a szállások is olyanok voltak, hogy a
nemzetköziség biztosított legyen. Az apartmanban rajtunk kívül egy olasz hölgy és egy japán
diáklány is lakott, de az órák miatt csupán este volt alkalmunk beszélgetésre. Nagyon jók,
hasznosak voltak a kulturális programok is, hiszen sokat tanultunk e kis ország viharos
történelméről.

