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Engedd, hogy csináljam… A matematika tanítása az alsó tagozatban 3-4. osztályos 

pedagógusok részére kiegészítve angol nyelvtanfolyammal 

 

2022. július 11-22-ig két hetet töltöttem Rovinjban. Először vettem részt ERASMUS+ pályázat 

keretében továbbképzésen. A témaválasztásom a matematika tantárgy szeretete és az angol 

nyelv tanulása motiválta. Az „Engedd, hogy csináljam … „ matematika képzésen 14-en voltunk 

egy csoportban. A tréner Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes nagy szaktudású, kiemelkedő 

módszertani ismeretekkel rendelkező, kiváló előadó volt. A képzés a matematika tanítás főbb 

területeit érintette, célja, hogy a nevelés-oktatásban kívánatos korszerű szemléletváltáshoz 

segítséget nyújtson a pedagógusoknak. A kéthetes kurzuson megismerkedhettünk Varga Tamás 

és C. Neményi Eszter nevéhez fűződő matematikatanítási módszerén nyugvó, a mai kor 

követelményeihez igazodó matematika tanulás módszertanával. 

Változó munkaformákban dolgoztuk fel a képzés anyagát. A tanfolyam rendkívül sokszínű, 

kreatív és élvezetes volt. A tréner gazdagította módszertani kultúrámat. 

Az angol nyelvi kurzusra, egy előzetesen megírt nyelvi felmérő kitöltése után, a tudásunk 

alapján 3 csoportba soroltak bennünket. Én a kezdő csoportba kerültem, másik 11 kollégával 

együtt. A tanárunk Erika Folo volt, aki nagy szakértelemmel tanított bennünket. A második hét 

végére nagyon sokat fejlődtünk, 8-10 mondatot el tudtunk mondani magunkról, a családunkról, 

a munkákról angol nyelven. 

A képzés alatt két tartalmas szabadidős programokon vehettünk részt. Az egyik program egy 

egész napos hajókirándulás volt a Lim fjordokhoz. Csodás volt. A másik program az angol 



nyelvi kurzushoz kapcsolódott. Rovinj város történelmét ismerhettük meg angol nyelven az 

óvárosban tett séta keretében. 

A képzés ideje alatt értékes szakmai kapcsolatok alakultak ki Magyarország több városából, 

határon túlról érkező és horvát nemzetiségű kollégával. 

A magas színvonalú tanfolyam elvégzéséről az utolsó napon oklevelet vettünk át. 

 

 


