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A résztvevő adatai 

Név Biacsicsné Sudár Zsuzsanna 

Beosztás közgazdász- tanár 

A mobil itás adatai 
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Mobilitás típusa 
(nem helyes törlendő) • nyelvtanfolyam 

Továbbképzés címe ETI Málta 
(amennyiben releváns) 

Fogadó intézmény neve ETI Málta 

Fogadó intézmény típusa 
(nem helyes törlendő) • továbbképző intézmény 

Fogadó ország Málta 

Munkanyelv angol 

Mobilitás időtartama 10 munkanap 

(munkanapok száma) 
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Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a A tanulási eredmények értékelése a mobilitás 
mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) után 
(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, (Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének 
cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, „vizsgálata", a személyes fejlődés nyomon 
konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) 

Nagyon vártam a tanfolyam kezdetét, mert Sokat fejlődött a szókincsem, a nyelvtani 
bíztam abban, hogy növekszik az angol ismereteim bővültek, a kiejtésem jobb lett. 
szókincsem , bátrabban, határozottabban tudom Magabiztosabban használom az angol nyelvű 
magam kifejezni angol nyelven. Az általam kifejezéseket és arra próbálom ösztönözni 
tanított tantárgyak /Üzleti tevékenység elmélete, tanítványaimat, hogy intenzívebben, 
Kereskedelmi ismeretek, Áruforgalom /oktatása hatékonyabban tanulják az angol nyelvet is. 
során, be tudjam építeni a tananyagba, 
színesebbé tenni az oktatást az angol nyelvű 
kifejezésekkel. 

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 
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A továbbképzés programjából pár téma: - utazás 
nyelvtani „hibajavítás" 
beszélgetés a nemek szerepeiről 
beszélgetés a sztereotípiákró l 
az angol hangzók: kiejtés, hangsúly 
a tantermi menedzsment 
szabadidő, hobbi 
étkezés, máltai kultúra 
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Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 
megszerzett tanulási eredmények a saját 
munkámban, illetve a küldő intézmény 
gyakorlatában? 
(A terjesztésre vonatkozó tervek.) 
A tanfolyamon érdekes módszertani ismereteket 
sikerü lt elsajátítanom, melyet igyekszem 
alkalmazni a tanítás során. Disszeminációs 
találkozón vettem részt, ahol l ehetőségem vo lt 
arra, hogy más tanárokat tájékoztassak a 
lehetőségekről, valamint a tanfolyamon szerzett 
é lményekről. 
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Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 

Részt vettem a projektkoordinátor által nyújtott előzetes angol nyelvi felkészítésben. Néhány évvel ezelőtt angol nyelvi kurzuson vettem részt .Igyekeztem 
a korábban tanultakat átismételni és nagy izgalommal vártam az indulást. 

Dátum: Budapest,2018.06.27. 
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