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Az Erasmus+ KA1 mobilitási projektje keretében utaztunk kolléganőmmel, Farkas Krisztinával
Olaszország Montesarchio városába. Vendéglátó iskolánk az Enrico Fermi Középiskola volt,
ahol óralátogatások keretében ismerkedtünk az IKT-eszközök használatával, az új oktatási
módszerekkel.
A projekt megvalósításában az iskola angoltanárai segítettek nekünk, szervezték a napi
munkánkat és elkísértek minket a délutáni kulturális programokra is.

Az iskola nemcsak a városnak, de a környéknek is meghatározó középfokú oktatási
intézménye, „gyűjtőiskolája”, amely a magyar
iskolarendszerben a gimnáziumnak felel meg. A
tanárokkal
folytatott
tapasztalatcsere
során
nyilvánvaló volt, hogy ugyanazokkal a problémákkal
szembesülnek kinti kollégáink is, mint mi, s a
megoldásokban is hasonlóan gondolkodunk. Nagyon
hasznos volt számunkra, hogy több órán is láttuk az
IKT-eszközök bevonását az oktatás folyamatába, s jó
volt megtapasztalni, hogy a diákok nagy élvezettel

vesznek részt az új technikai eszközökre épülő, játékos oktatásban. A tanároktól meg is
követelik az új módszerek alkalmazását, de továbbképzéseket is biztosítanak számukra.
Az intézmény integrált iskolaként működik, azaz a fogyatékkal élő diákok együtt tanulnak a
többiekkel – saját, egyénre szabott tananyaggal és módszerekkel. Tapasztalataikat kiemelt
figyelemmel hallgattuk, hiszen nálunk a korlátozott képességű fiatalok integrálása még a
kezdeti lépéseknél tart, de a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz az iskolák oktatónevelő munkájában.

Az iskola rendkívül aktív az Erasmus+ pályázati programban, ennek köszönhetően széles körű
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Ottlétünk idején egy holland csoportot is fogadtak,
az egyik délutáni programunkat velük együtt töltöttük. Az iskola két nagy előadóteremmel
rendelkezik, ahol nemzetközi konferenciákat, továbbképzéseket is tartanak. Azon a héten,
amikor ott voltunk, éppen egy matematika kongresszusra készültek.

A program részeként látogatást tettünk a tartomány központjába,
Beneventoba is. Itt a helyi egyetem informatika tanára vezetett
minket körbe az épületben, megismertük az egyetem karait, és
informatikaórán is részt vettünk. Nagyon érdekes volt, hogy az
egyetemi oktatás is gyakorlatközpontú, a diákok drónok
tervezésével és kivitelezésével foglalkoztak egy nemzetközi
projekt keretében.

Házigazdáink változatos kulturális programokat szerveztek
számunkra, amelyek során megismerhettük a környék látnivalóit.
Nagy hatást tett ránk a beneventoi, longobárdok által épített Santa
Sofia templom (az UNESCO világörökségi listájára 2011-ben került
fel).

Olaszországi utunk során rendkívül sok élménnyel gazdagodtunk, megerősödött bennünk,
hogy oktatásunk megújítását saját magunk megújításával kell kezdenünk,
szemléletformálásra, nyitottságra, kezdeményezőkészségre van szükségünk, s ebben a
folyamatban már külföldi tanártársaink segítségére is számíthatunk.
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