
 Beszámoló 

 

Beszámoló az Erasmus+ KA1 Mobilitási Projekt 2020-1-HU01-KA101-078031 azonosítási 

számú pályázathoz. 

A projekt címe: Élménypedagógia a Budai Nagy Antal Gimnáziumban 

Intézmény: Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium 

A mobilitás a 2020-ban nyert uniós támogatással valósult meg: 

Projektkoordinátor és kiutazó tanár:  Baranyó Andrea 

Mobilitás helye:    Dublin, Írország  

Mobilitás ideje:   2022. július 11 – július 22. 

Kurzusszervező intézmény:   TWIN English Centre Dublin 

Kurzus címe:    Project Based Learning (PBL) 

A képzés óraszáma:   44 óra 

 

A 2020 tavaszán 6 pedagógus külföldi továbbképzésére írt és megnyert Erasmus+ KA1 

mobilitási pályázatot a Covid és Brexit miatt többször kellett módosítanunk, így a kiutazások 

többsége csak 2022 nyarán valósulhatott meg. Kollégáim Malaga, Düsseldorf, Barcelona 

városaiban, én Dublinban igyekeztem minél több szakmai újdonságot megismerni. Sajnos a 

tanárhiánnyal küzdő kurzusszervező intézmény csoportösszevonásai miatt a kéthetes képzés nem 

volt olyan élvezetes, tartalmas és hasznos, mint vártam. A tervezett órarend csak részben valósult 

meg, de szerencsére az aktív csoportmunka javított a helyzeten. A reggel 9 órától kora délutánig 

tartó órákon némi módszertani képzés mellett, a PBL elméletéből és alkalmazásából kaptunk 

ízelítőt. Vidámságot az ír kocsmadalok tanulása csempészett a foglalkozásokba. A 

csoportlétszám magas volt, 16 fő. Cseh, német, olasz, spanyol és magyar kollégákkal tanultam 

együtt. Inspiráló volt számomra a velük folytatott tapasztalatcsere, mert  sok ismeretet szereztünk 

egymástól, a különböző országokból érkezett tanárok oktatási-nevelési tapasztalatainak 

összevetésével, eredményeiknek és problémáiknak megismerésével. Örömmel osztottam meg én 

is az iskolánkban elért pedagógiai sikereket. Egy PBL workshop-on is részt vettem, ahol érdekes 

és adaptálható új „jó gyakorlatot” és több hasznos linket is feljegyeztem, melyeket a tanóráimon 

ki szeretnék próbálni.  

       

Nagyon élveztem a város történelmi nevezetességeinek és szépségeinek önálló felfedezését és az 

ír kultúrával való közelebbi ismerkedést. A híres Christ Church és St. Patrick’s Cathedral, a 

Temple Bar negyed, a Trinity College, Chester Beatty Libary különleges gyűjteménye és a 

gyönyörű parkok elvarázsoltak. Néhány kép ízelítőként a dublini hangulatból:  

 



 

       

 

           

     

       

 

A pályázatírás és utazásszervezés során nagyon sok segítséget kaptunk a Hungary –Expert 

csapatától, amit ezúton is köszönök Anitának és Krisztinek. 

A projektcsapattal a következő hónapokban a disszeminációs tevékenységre és a tervezett 

hasznosulás megvalósítására fogunk koncentrálni, köztük az intézményen belüli 

tudásmegosztásra és belső képzések tartására.  

Budapest, 2022. augusztus 

 


