ÚTI BESZÁMOLÓ
Kis Éva
Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
„Élmény a tanárnak, élmény a diáknak”
ERASMUS+ KA1 mobilitási pályázatban szereplő az
Europass Teacher Academy által szervezett

21st Century Teaching:competence‐based education, soft‐skills and
creativity kurzusról
2019. július 1. – 2019. július 12.
Firenze, Olaszország

Immár harmadik alkalommal ért az a szerencse, hogy részt vehettem iskolánk győztes
Erasmus + KA1‐es pályázatának jóvoltából külföldi tanári képzésen. Az előző években is
olaszországi kurzusokat választottam: elsőként Firenzében, majd a dél‐olaszországi
Otrantóban jártam. A mostani pályázathoz ismét Toszkána központját, a Mediciek városát
választottam, de ezúttal Az Europass Teacher Academy által szervezett angol nyelvű
módszertani tanfolyamot (21st Century Teaching:Competence‐based Education, Soft‐Skills
and Creativity) teljesítettem. A célom angol nyelvtudásom fejlesztése és módszertani
ismereteim gazdagítása volt.
A kurzus napi 6 órás volt: első héten hétfőn‐kedden, a második héten hétfőtől szerdáig délután
14‐19 óráig, a többi napon 9‐14 óráig tartott a képzés. A két hét alatt mindössze egy állandó
’diáktársam’ volt, a második héten kicserélődtek a részt vevő kollégák.
Az első héten metodológiai képzés volt, egy fiatal, lelkiismeretes olasz tanárnő, Ilaria
vezetésével a kérdésalapú, a tevékenységalapú, a projektalapú tanítással foglalkoztunk.
Megismerkedtünk a tanulók önértékelését és a tanári értékelést is segítő Rubric Maker
programmal, a Flipped Classroom előnyeivel. A társaim között 3 szlovén, 3 német, 2 portugál,
2 lengyel, 1 spanyol, 1 guadalupe‐i tanárnő, tanítőnő és óvónő volt.
A második héten következtek a közösségi média és az internet segítségével elérhető
programok és alkalmazások. Quizizz, Edmodo, Ted‐ed, Flubaroo, Studystack csak néhány azok
közül az oldalak és módszertani lehetőségek közül, amelyeket megismertem, és amelyeket
igyekszem azóta az óráimba is beépíteni. A társam ezúttal 5 lengyel és 3 román tanárnő volt,
közülük egy tanít középiskolában. Nagyon kedvesek voltak, igazán jó hangulat jellemezte
óráinkat. Az oktatónk ezúttal Tatiana Speri volt, aki vitalitásával és tudásával megszabta az
órák lendületét és színvonalát. Közép‐európai kollégáimmal bemutattuk egymásnak, hogy

milyen a saját országunk oktatása, és megbeszéltük, milyen közös problémákkal küzdünk
mindannyian.
Az Europass Teacher Academy egy reneszánsz épület második emeletén található Firenze
történelmi városrészében, a Dómtól 300 méterre. Az iskola dolgozói nagyon segítőkészek
voltak egész idő alatt. Szünetekben aprósüteménnyel, ásványvízzel és kávéval kínáltak
bennünket. Az iskola termei légkondicionáltak, ami főként az első hét forró napjaiban volt
nagyon kellemes. A tanítási időn túl 2 firenzei városnéző sétára invitáltak bennünket, illetve
az első hét végén egy egész napos toszkán körútra lehetett a szervezésükben menni. Éltem
ezekkel a lehetőségekkel, így ismételten eljutottam San Gimignanóba és Sienába. A kirándulás
része volt egy kellemes ebéd borkostolóval egybekötve a borairól híres Chianti vidéken.
Egyik nap meglátogattam az elérhető távolságban lévő Perugiát. Lenyűgözött sok‐sok lépcsős
utcáival, szép, középkori épületeivel, sikátoraival, tereivel és – Firenzéhez képest‐
nyugalmával.
A szállásomat az Europass iskolán keresztül foglaltam, egy megosztott apartmanban voltam
az iskola melletti szintén reneszánsz épületben. Lenyűgözött az épület eklektikája: a
szobrokkal gazdagon díszített bejárati csarnok és a márványlépcső keveredett a későbbi korok
egyszerűbb, néhol szegényes megoldásaival. Szállásadóm segítőkész és korrekt volt, bár nem
lakott a lakásban, de végig elérhető volt, ha szükségünk volt valamire. A lakásban többen
voltunk magyarok, de mellettünk lengyelek, olaszok, amerikai diákok is voltak. A sok lakó
ellenére soha sem éreztem, hogy zavarna bárki is. Itt ismerkedtem meg egy nagyon
szimpatikus lengyel történelem‐tanárnővel, akivel hatalmasakat sétáltunk a város
nevezetességeit bejárva. A nagy múzeumok (Uffizzi, Accademia, Bargelo) és templomok (Dóm,
San Lorenzo, San Miniato, Santa Croce, Santa Maria, Santa Maria Novella, ecc.) mellett ismét
megdöbbentő élmény volt számomra, hogy amerre lép az ember Firenzében, mindenhol a
történelembe botlik: Machiavelli, Garibaldi, vagy Aldo Moro csak néhány név azok közül,
akikre emlékeztetnek a feliratok. A sétákba beiktattunk egy‐egy finom vacsorát is a
megszámlálhatatlan éttermek valamelyikében, vagy megkóstoltunk valamilyen fagylaltot vagy
finom vörösbort.
Nagyon hasznosnak érzem az idei Erasmus + mobilitásomat, köszönetet mondok
mindazoknak, akik segítették a kurzus megvalósulását. Igyekszem az itt szerzett tudást és
tapasztalatokat minél szélesebb körben megosztani.

