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Az idén harmadik alkalommal vehettem részt iskolánk Erasmus+ nyertes közoktatási pályázata 

révén angol nyelvű, nemzetközi tanárképzésen. Most is, mint mindig, nagy várakozással és 

izgalommal készültem az utazásra és az új élményekre, az új találkozásokra és a nyelvi 

kihívásokra. Irodalomtanárként Verona elsősorban a halhatatlan szerelmesek városát 

jelentette nekem, de ez a kép sokat gazdagodott az ott eltöltött egy hét alatt. 

Megismerkedhettem a város ókori történelmével, színes kulturális életével, az 

operafesztivállal és a Dante itt tartózkodásának emlékeivel. Emellett többször volt alkalmam 

ellátogatni a Garda-tóhoz, amelyet eddig csak hírből ismertem.

 

 

  

A helyszín varázsát fokozta a remek, sokszínű, nemzetközi (lengyel, spanyol, bolgár, magyar) 

csapat, amely részt vett a Digital Media címet viselő kurzuson. A tanárnő határozottsága, 

szakmai felkészültsége segített, hogy élvezetesen tanuljunk, fejlődjünk és sok új ismerettel 

gyarapodjunk a tanórákon. A programnak megfelelően: a digitális lehetőségek, kihívások, jó 

és rossz hatások álltak a kurzus középpontjában. A több mint egy évig tart digitális oktatás 



különösen aktuálissá tette ezt a képzést. Az órák jó hangulatban, de nagy munkafegyelemben 

teltek, az egyéni és csoportmunka, a változatos gyakorlati feladatok új kihívások elé állították 

a résztvevőket. 

Megismerkedhettünk az internetes felületek, a közösségi média előnyeivel és egyre 

gyakrabban jelentkező hátrányaival is. Az internetes zaklatás problémáját és a megelőzés 

lehetőségeit is vizsgáltuk. Új digitális oktatási módszereket, alkalmazásokat tanultunk és 

próbáltunk ki (Edpuzzle, Socrative, Studystack). A különböző tantárgyakat, tudásterületeket 

tanító kollégákkal megosztottuk tapasztalatainkat, jó gyakorlatainkat. Egyik délután részt 

vehettünk vezetett, gyalogos városnézésen, ahol megismerkedhettünk a helyi 



nevezetességekkel és azok történelmével, Verona múltjával és jelenével.

 

 

A hét utolsó napján, szombaton, a Garda-tóhoz kirándultunk vonattal. A jó hangulatú, 

kellemes napot izgalmassá tette nemcsak a helyszín, hanem a résztvevők sokszínű kultúrája, 

amely remek alkalom volt az angol nyelv gyakorlására. Verona varázsa, irodalmi hagyománya, 

a város ódon hangulata, valamint a digitális jövőnket előrevetítő kurzus keveredése különleges 

élményként marad meg emlékeimben. 

 


