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Iskolám sikeres Erasmus+ pályázatának köszönhetően 2021 novemberében részt vettem az
Europass Teacher Academy szakmai továbbképzésén, Tenerifén.
Eredetileg egy kéthetes módszertani kurzusra jelentkeztem, amit angol tanárként szerettem
volna hasznosítani, de a Covid felülírta a terveimet. A tanfolyamot nem indították, így
lehetőséget kaptam két egymást követő egyhetes képzés elvégzésére, ugyanabban az
időpontban, ami szintén nem jött össze, az ügyintézés lassúsága miatt.
Kicsit csalódottan vettem tudomásul, hogy a sors egy egyhetes IKT képzésre vezérelt, de ma
már tudom, hogy ennél jobban nem is alakulhattak volna a dolgok. A litván-magyar-cseh-német
találkozót, a lengyel Maja vezényelte, aki egyben kreatív oktatónk is volt. Az első napra
tervezett ismerkedés és „Ice-breaking” olyan jól sikerült, hogy végig nevettük a délelőttöt.
A jó hangulatnak köszönhetően a következő négy nap folyamán nem okozott gondot, hogy
bárkivel párba vagy 3 fős csoportba szerveződve zökkenőmentesen dolgozzunk együtt. Bár az
előzetesen meghirdetett program többször módosult a hét folyamán, nagyon sok online felületet
megismerhettem. Sajnos legtöbbjük 3-5 ingyenes próbálkozást enged, majd fizetőssé válik, de
így is rengeteget fejlődtem, ami a 21. században elengedhetetlen, ha lépést akarok tartani a
folyamatos technikai fejlődéssel és az ezeket kiválóan használó diákjaimmal.
Mivel az oktatás minden nap délelőtt volt, a délutánokat igyekeztem kihasználni, hiszen még
sosem jártam Tenerifén. Rengeteget sétáltam és busszal a közeli településekre is ellátogattam.
Péntek este egy csodálatos komolyzenei hangversenyre is eljutottam. A csoporttal két közös
programon vettünk részt, melyeket az iskola szervezett. Kedden délután egy rövid városnézés
volt, melynek során Santa Cruz de Tenerife látnivalóival ismerkedtünk, szombaton pedig a
Nemzeti Parkba látogattunk el, ahol a sziget keletkezéséről szereztünk ismereteket és
megcsodálhattuk egész Spanyolország legmagasabb pontját, a Pico de Teide-t.
A továbbképzésről testileg, lelkileg és szellemileg feltöltődve tértem haza. Hálásan köszönöm
ezt az életre szóló élményt az iskolám vezetőségének, a koordinátoromnak, a kollégáknak, akik
távollétemben helyettesítettek, valamint a Hungary Expert munkatársainak! Remélem
hamarosan teljesíthetem a fennmaradó egy hetes képzést is!
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