Disszemináció
Fedezd fel diákjaidban a talentumot, avagy Varázsló program Rovinjban
Írta: Gádorfalvi Luca

Iskolánknak köszönhetően és egy sikeres pályázat után, idén nyáron kiutazhattam Rovinjba
(Horvátországba). Első este egy közös vacsorára mentem el, ahol nemcsak egymással, de a
helyi gasztronómiával is közelebbi kapcsolatba kerülhettem.
Másnap reggel kezdődött el az igazi továbbképzés, a helyi Horvát-Olasz Két Tanítási Nyelvű
Gimnáziumban. Ahol megismerkedtem egy fantasztikus tudással rendelkező kollégával,
Orbán Sándorral, aki egyben, tanfolyamunk koordinátora is volt. Egy héten keresztül, minden
délelőtt 20 lelkes diákkal (pedagógusokkal) együtt, figyeltem tanár úr minden szavát, hogy a
legtöbb információ birtokába juthassak!
Tanfolyamunk arról szólt, hogy hogyan fejlesszük diákjainkat. Megtudtam, és mérési
adatokkal is bebizonyították, hogy ez nem más, mint a Komplex 3+T elnevezésű program.
Azaz, diákjainkat mindhárom (Testi, Lelki, Értelmi) részterületen egyszerre kell fejleszteni.
Minden gyermek sportoljon, kreatívizmusát élje ki a művészetekben és a tudomány területén
is szerezzen jártasságot! Illetve az is fontos, hogy ezeket, tudatosan művelje! Ez a tanulási
módszertan rendkívül időigényes, de az eredmények önmagukért beszélnek. A diákok is
szívesen végzik el a feladatokat, ha ráeszmélnek a fejlesztés miértjére! Tanfolyamunk hete
alatt, voltak gyakorlati óráink is, de leginkább az elméleti háttérrel foglalkoztunk.
Délutánjaink szabadon teltek, így kötetlen formában fedezhettem fel a környék
látványosságait. Természeti kincseiben igen gazdag területen jártam, hiszen bármerre
mentem, szívet melengető látványban volt részem. Teljesség igénye nélkül, mellékelek
néhány fényképet, melyet a kint eltöltött hetem alatt készítettem. Csodás utazásomat, utolsó
nap egy közös kirándulással zártam, amikor is a közeli Vrsar szigetre hajóztunk el
csoporttársaimmal.
S, hogy miért Varázsló program?
Mert, minden gyermekből elő lehet hozni a tehetséget, néhányukból még a talentumot is!
Hihetetlenül sokat kaptam és fejlődtem e rövidke hét alatt és rettentően hálás vagyok
mindenkinek, akik segítettek abban, hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon! Bízom benne,
hogy lesz még lehetőségem a továbbiakban is részt venni az Erasmus + tanfolyamain!
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