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Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity 

Idén harmadik alkalommal vehettem részt Erasmus+ mobilitási képzésen. Ez 
alkalommal egy olyan kurzust választottam, amely szerintem hiánypótló és talán 
közelebb vihet a gyerekek élményszerű tanításához, hiszen a legtöbb gyerek 
könnyebben tanul az IKT eszközök segítségével: IKT az osztályteremben: 
Innovatív eszközök a tanulók tanulásának, együttműködésének és 
kreativitásának megkönnyítésére.  
A pandémia miatt egy év halasztással Tenerife helyett (ott nem indult idén ez a 
képzés) Valenciába utaztam júliusban.  
Iacopo, a tanárunk, már a képzés előtt felvette velünk a kapcsolatot és 
folyamatosan tájékoztatott minket a kurzusról és a járványügyi 
szabályozásokról.  
 
Vasárnap, kora délelőtt landolt a gép Valenciában. Én szigorúbb ellenőrzésre 
számítottam a reptéren, de csak a beutazáshoz szükséges formanyomtatvány QR 
kódját ellenőrizték. A repülőtérről metróval gyorsan be lehet jutni a városba. 
Megvettem a jegyeket és egy szűk óra alatt már az előre lefoglalt apartman előtt 
voltam. Egy  4 szobás, nagyon jól felszerelt apartmanban foglaltam szobát, ami 
15 perc sétára volt az iskolától, a tengerpart kicsit messzebb volt, de 
természetesen nem hagytam ki.  
 
Az óráink délután, 15:00-19:30 voltak, mi ott sziesztáztunk. Az iskola területén 
és az órákon is viselni kellett a maszkot.  
Heten voltunk a nemzetközi csoportban (olasz, bolgár, lengyel, osztrák), sajnos 
három portugál "tanuló" nem tudott eljönni.  
Iacopo sok érdekességet mesélt Valenciáról, a helyi specialitásokról és 
természetesen a tananyag nagy részét is spanyol jellegzetességekre építette, 
webes megoldásokkal. 
A tanfolyam során új ismereteket és ötleteket mutatott. Mi is megosztottuk a 
saját tapasztalatainkat egymással az online időszak alatt alkalmazott és jól 
használható alkalmazásokat, webes felületeket.  
Lehetőségünk volt mindet kipróbálni és segítséggel létrehozni egy-egy mini 
órát, tesztet, játékot. Rengeteg lehetőség és ötlet közül válogathattunk. Az 
egyszerűbbekkel elboldogulok, de egy videóórát még nem tudnék 
megszerkeszteni, az ahhoz szükséges technikai tudásomat még csiszolnom kell.  
Elmondhatom, hogy nagyobb betekintést nyertem az IKT -eszközök mindennapi 
oktatásba való beépítésével kapcsolatosan. Kreatívabb és együttműködőbb 
módon segíthetik elő a tanulók motivációját a tanulásban.  
 
Az iskola szervezett városnézéseket. Adele-vel az első alkalommal a belváros 
nevezetességeit néztük meg és ellátogattunk a piacra is. Szombaton pedig a 
modern városrésznél a Tudományok és Művészetek városánál (Ciudad de las 



Artes y de las Ciencas) találkoztunk, ami a Túria folyó medrében kialakított 
park végénél épült. Az Aquariumba mentünk be, ahol delfinshowt is láttunk.  
A csoporttal természetesen az órák után beültünk paellázni, megkóstoltuk a 
Horchatát is és sokat beszélgettünk.  
 
Gyorsan eltelt az egy hét, tanultunk, tapasztalatot szereztünk, ismerkedtünk egy 
másik kultúrával, sokat nevettünk és finomakat ettünk.  
 
Mindenkinek csak ajánlani tudom a mobilitásokon való részvételt, minden 
alkalommal tudással, élményekkel, hasznos tapasztalatokkal, nemzetközi 
kapcsolatokkal gazdagabban érkezek haza.  
 
Köszönöm a lehetőséget!                                                                                                                                

                        
Pataki Katalin 
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