
Egy csodálatos hét Firenzében 
 

 

Idén először vehettem részt az Erasmus + tanári mobilitási programban, melyet 
nagy izgalommal vártam. A járványhelyzet miatt 1 évet csúszott a továbbképzés, 
melynek eredeti helyszíne Dublin volt, de cseppet sem bántam, hogy végül 
Olaszországba helyezték át. 

Az egy hetes képzésem helyszíne, Firenze csodálatos volt, most jártam itt 
először, és remélem nem utoljára. Nem véltelenül mondják, hogy a kultúra, a 
művészet és a tudomány központja. Egyszerűen nem lehet vele betelni. A város 
hangulata magával ragadó. Az ott élő emberek kedvesek, vendégszeretők. Öröm 
volt számomra, hogy más kultúrával és más emberekkel is megismerkedhettem. 
A szállásom jól felszerelt, rendezett volt, 20 perc sétára az oktatás épületétől. 

Az iskola kulturális lehetőségeket is kínált, különféle programok közül lehetett 
választani, valamint az első nap, az oktatás után elvittek minket egy kis 
városnéző túrára is, ahol érdekességeket hallhattunk angol nyelven a városról. 
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Délelőtt angol nyelvoktatáson vettem részt, ahol angol nyelvi kommunikációs 
gyakorlatok voltak, mely során az angol nyelvtudás fejlesztésére, különösen a 
szóbeli kifejezőkészségre fektették a hangsúlyt. A képzésem témája Játszani is 
engedd! – fejlesztés és tehetséggondozás tevékenységekkel, játékokkal, 
feladatsorokkal. 

Az oktatók személyisége, tudása, annak átadása annyira magával ragadó volt, 
hogy észre sem vettem milyen gyorsan eltelt ez az öt nap. Erre szokták azt 
mondani, hogy jó társaságban szalad az idő. És tényleg! Mindig jó hangulatban, 
feltöltődve hagytam el az épületet. Annyi mindent tanultam, ezért mindig hálás 
leszek! Mindig is kerestem, gyűjtögettem a különféle játékokat, amiket a 
tanórákba majd becsempészhetek. Az egy hét alatt rengeteg játékötletet kaptam, 
amiket majd hasznosítani tudok a jövőben. Különösen tetszett, hogy mi is 
elkészítettünk néhányat közülük, amiket utána élesben is kipróbáltunk. A 
gyerekeknek nagy élmény lesz olyan eszközökkel játszani, amiket a saját 
kezükkel készíthetnek el. 

Szívből ajánlom az alsós tanítóknak, ha van rá módjuk végezzék el ezt a 
képzést, hiszen szakmailag nagyon sokat tanulhatnak, ráadásul mindezt 
játékosan.  

Izgatottan várom a tanév kezdetét, hiszen ezeket a megszerzett tapasztalatokat 
továbbadhatom majd a kollégáimnak, és nem utolsó sorban átélhetem az új 
játékok örömét a gyerekekkel is. Bízok benne, hogy lesz még lehetőségem ilyen 
remek képzéseken részt venni. 

Hálás vagyok, hogy lehetőségem volt átélni ezt az egy hetet! Sok csodás 
élménnyel gazdagodtam! Köszönök mindent! 
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