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ERASMUS+ KAl MOBILITÁSI PROJEKTEK- EGYÉNI BESZÁMOLÓ- 2016 

A résztvevő adatai 

Név Deákváriné Vízi Ágnes 
Beosztás tanár 

A mobil itás adatai 

Mobilitás típusa • szakmai továbbképzés 
(nem helyes törlendő) 

Továbbképzés címe C/ Monte Esquinza, 39, 28006 Madrid, Spanyolország 
(amennyiben releváns) 
Fogadó intézmény neve MAO far Europe- Cultural Services, Education& Training ín Madrid 

Fogadó intézmény típusa 
(nem helyes törlendő) • továbbképző intézmény 

Fogadó ország Spanyolország 

Munkanyelv angol 

Mobilitás időtartama 10 nap 

(munkanapok száma) 
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Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a A tanulási eredmények értékelése a mobilitás Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során 
mobilitás tervezési szakaszában (pályázat) után megszerzett tanulási eredmények a saját 
(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, (Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének munkámban, illetve a küldő intézmény 
cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, „vizsgálata", a személyes fejlődés nyomon gyakorlatában? 
konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) követése, bizonyítékok a kompetenciafejlődésre.) (A terjesztésre vonatkozó tervek.) 
A spanyol turizmus fejlődésének megismerése a A mobilitás során megismertük a spanyol Az ökoturizmus fogalma, jelentősége, résztvevő i , 

gazdasági válság után. Az ökoturizmus turizmus jelenlegi helyzetét, jövőképét, ezen stb beillesztése a Turizmus rendszere tantárgy 
jelentőségének megismerése Spanyolországban, belül is az ökoturizmus fontosságát. Nemzetközi tanmenetébe, továbbá a megismert 
illetve jó gyakorlatok megismerése a turisztikai cégek képviselőivel ismerkedhettünk meg, akik jógyakorlatok továbbadása a tanulók fe lé. Ezen 
képzésben. Továbbá az angol nyelv gyakorlása, bemutatták. hogyan is dolgoznak. Részletesen túl annak megismertetése a tanulókka l 
szakmai szókincs fejlesztése . megismerhettük Madrid kulturális örökségét, a (osztályfőnök i órákon és szakmai tanórákon) és a 

spanyot gasztronómiát, valamint a spanyol kollégákkal (értekezletek keretében belül) , hogy 
vendégszeretetet. Jelentősen bővült az angol egyénileg mit tehetünk az utazásaink során, 
szakmai szókincsem. amivel kevésbé terheljük a környezetünket. 

További információ: Az iskola és a világ TKA, 2016. 

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 

A képzés 10 napjából S napot töltöttünk classroom trainingen . Ez idő alatt részletesen megismerkedtünk az ökoturizmus fogalmával, jelentőségével , 

résztvevőivel, céljaival, továbbá példákat láthattunk arra, hogy az egyes országok -köztük Spanyolország, hogyan biztosítja az ökoturizmus elterjedését. 
Készítettünk üzleti tervet is egy magyarországi projekt megvalósítására. Négy napot töltöttünk Madrid városának megismerésével. Vezetett túrák keretén 
belül tekintettük meg a Plaza Mayor-t, a Museo Arqueológico Nacional-t, a Buen Retiro Park-ot, továbbá szabadidőnkben meglátogattuk még a Kirá lyi 
palotát (Palacio Real) és a Prado Múzeumot (Museo del Prado). 
Remek lehetőség volt továbbá a KOAN CONSULTING képviselőjével találkozni és beszélgetni. Reméljük a jövőben sikerül partnerkapcsolatot kia lakítani 
velük. Az utolsó Madridban töltött napunk a visszacsatolás jegyében telt. Tanárainkkal közösen megbeszéltük a képzés tapaszta latait és megkaptuk a 

tanfolyam elvégzését bizonyító okleveleinket. 
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A résztvevő feladatai a mobilitás előtt 

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 

Szakmai cikkek olvasásával, spanyolt alapkifejezések tanulásával, illetve angol nyelvű szakirodalom olvasásával. Coordinátori megbeszéléseken vettünk 
részt. Felvettük az képző intézménnyel a kapcsolatot, segítséget kértünk a szálláshelyeket illetően, majd lefoglaltuk a szállást . 
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