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ERASMUS+ KA1 MOBILITÁSI PROJEKTEK - EGYÉNI BESZÁMOLÓ- 2016 

Csiszár-Zsivnovszky Mónika 
középiskolai közgazdász szaktanár 

• szakmai továbbképzés 

Eco-Tourism 

MAD for Europe 

• továbbképző intézmény 

Spanyolország 
Angol 
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Tanulási eredmények 

Az elvárt tanulási eredmények A tanulási eredmények értékelése a mobilitás után Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás 
meghatározása a mobilitás tervezési (Az elvárt tanulási eredmények teljesülésének „vizsgálata", a során megszerzett tanulási 
szakaszában (pályázat) személyes fejlődés nyomon követése, bizonyítékok a eredmények a saját munkámban, 
(A tanulási folyamat elvárt eredményét írja le, kompetenciafejlődésre . ) illetve a küldő intézmény 

cselekvést jelentő igéket használ, specifikus, gyakorlatában? 
konkrét, világos, egyértelmű és mérhető.) (A terjesztésre vonatkozó tervek. ) 

Az új tananyagtartalaom tanulása, Tudom, hogy hol keressek magyar és idegen nyelvű A tananyagot be tudjuk építeni a 
fenntartható turizmus és ökoturizmus tanulást segítő anyagokat, valamint megismertem számos turizmus ismeretek, a szállodai 
meghatározása, fenntartható turizmus ökoturizmusban dolgozó vállalkozást és szervezetet. tevékenység és a turizmusföldrajz 
definiálása, csoportosítása, Spanyolországi Szakmai kapcsolatot építettünk. tananyagba. A kollégák és a tanulók 
és más országok gyakorlatának Számomra a tanfolyam egy szintetizált tudástartalmat számára bemutató óra keretében 
megismerése adott, hiszen idáig is tudtam, hogy mi az ökoturizmus, de prezentáltuk az új tananyagot. A 

a spanyolországi tanfolyam egy mélyebb tudást adott át, prezentáció során támogatásként, 
egy jelenleg is zajló folyamatot mutatott be. ppt-t, kahoot-ot, leamingapp-t 
Mindeközben élveztük a spanyol gasztronómiát, használtunk, valamint on-line 
vendégszeretetet, bejártuk Madridot és Valenciát gyalog, képszerkesztő programot is. 
ellátogattunk számos múzeumba, és híres épületbe. Az 
angol nyelvtudásom sokat javult, és számos új 
kifejezéssel bővítettem a spanyol tudásomat. 

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

A továbbképzés programja/ szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve 
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2017. július 3-án reggel találkoztunk a MAD for EUROPE kis csapatával a belvárosi irodájukban, ahol a bemutatkozást követően kaptunk egy 
kezdőcsomagot, mely tartalmazta a programtervet, jegyzetfüzetet, tollat, Madrid autentikus édességét, a levendulás cukorkát, és egy térképet. A 
tanfolyam trénerével Jennifer Pinaval áttekintettük, hogy a két hét során milyen témaköröket fogunk érinteni. A kora délutáni órákban Greg01io 
megmutatta Madrid néhány a közelben található nevezetességét, pl. a CENTRO DE TURISMO PLAZA MAYOR-t és elmondta nekünk, hogy hol 
és mit érdemes a helyi gasztronómiából kipróbálni. 
201 7. július 4-én a képző helyszínen bepillantottunk a világ turizmusába, és videofilmek segítségével áttekintettük, hogy milyen turizmus típusok 
léteznek az ökoturizmuson belül (nem, kor, életciklus, iskolázottság, stb ... ) A filmek elemzése során a turisták által okozott károkat is számba 
vettük. 
2017. július 5-én a fenntarthatóságról beszéltünk. Az oktatófilmek bemutatták számunkra, hogy hogyan lehet a helyi lakosságot bevonni a 
turizmusba. 
2017. július 6-án a MAN-t látogattuk meg. (MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL). A múzeum bemutatta az emberiség művészeti és a 
spanyolok nemzeti örökségét. A MAN-ban az ökoturizmus népszerűsítési lehetőségeit ismerhettük meg. 
2017. július 7-én délelőtt Madrid központjában fekvő Buen Retiro Parkban vezetett sétán vettünk részt, míg délután egy üzleti tervet kellett 
kidolgoznunk, melynek célja az volt, hogy egy olyan vállalkozást hozzunk létre, mely a fenntartható turizmushoz kapcsolódik. Ágnessel egy 
olyan non-profit szervezetet álmodtunk meg, mely az érettségi megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálati órákat tudja biztosítani az 
turizmusban tanuló diákoknak azzal, hogy tájékoztatja a turistákat, hogy legyenek ökoturisták. 
2017. július 7-én délután elutaztunk Valenciába, ahol csodálatos hétvégét töltöttünk el elmerülve a spanyol művészetben, gasztronómiában, és 
az éjszakai életben. Megismerhettük a spanyol vendégszeretetet, és teszteltük a spanyol gyorsvasutat, az AVE-t. 
201 7. július 10-én, hétfőn megismerkedtünk a speciális non-profit turisztikai szervezetekkel, melyek segítik a fenntartható turizmus fejlődését, 

valamint a fenntartható turizmushoz kapcsolódó szakmai kifejezéseket és tartalmukat tekintettük át. 
2017. július 11 -én, kedden meglátogattunk egy fenntartható turizmust támogató non-profit szervezetet, ahol az ügyvezető igazgatóval 
beszélgettünk. AEPT ASOCIACIÓN ESPANOLA DE PROFESIONALES DEL TURISMO (http://www.aept.org/) 
2017. július 12-én, szerdán a fenntartható turizmus lakosságra gyakorolt hatását elemeztük, valamint jó gyakorlatokat mutattak számunkra, olyan 
országokról, ahol már megvalósították a helyiek bevonását a Ökoturizmusba. 
2017. július 13-án, csütörtökön ismét felkerestünk egy non-profit szervezetet, a KOAN CONSUL TIN G-ot, ahol bemutatták a cég tevékenységét, 
megismerkedtünk a munkatársakkal, és beszélgettünk az ügyvezető igazgatóval. 
2017. július 14-én, pénteken ünnepélyes keretek között megkaptuk a tanfolyam elvégzéséről az oklevelet, és az oktatónk, Jennifer megosztotta 
velünk a teljes tananyagtartalmat, amelyről korábban tanulhattunk, és amelyről beszélgettünk a tanfolyam során. Jenniferrel azóta is kapcsolatban 
vagyok, mert kiderült, hogy mindketten szeretünk a marketinggel foglalkozni, és osztunk meg egymással angol nyelvű marketing tartalmakat. 

A résztvevő feladatai a mobilitás e lőtt 
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Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra. 
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Átnéztem az ökoturizmushoz kapcsolódó szakmai kulcsszavakat magyar és idegen nyelven, valamint a MAD for EUROPE-tól kapott várható 
program alapján interneten megnéztem a programban található helyszíneket, és elolvastam a helyszínekről szóló beszámolókat. Úgy foglaltunk 
szállást, hogy a tanfolyami helyszínek könnyen megközelíthetők legyenek gyalogosan, hogy minél többet láthassunk Madridból. 

e~ '- ~ ·1_ '-- e 
Dátum: Budapest, 2018. június 26. 

résztvevő aláírása 


