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2019. szeptember 29-én, vasárnap indultam Debrecenből a 9.57-kor induló Intercity-vel. A
repülőgépem a Ferihegy 2 Terminálból indult 14.40-ko Zürich-be, ahonnan 17.05-kor
átszállással repültem tovább Firenzébe. 18.15-kor érkeztem meg. A repülőtértől villamossal
mentem be a városközpontban lévő vasútállomásig, ahonnan gyalog mentem a szállásomra.
Az apartmanban összesen négyen laktunk: rajtam kívül egy német hölgy, aki olasz
nyelvtanfolyamon vett részt, és két lengyel tanárnő, akik szintén módszertani kurzusra
jelentkeztek. Az első estén a szállás elfoglalása után röviden megismerkedtem a
lakótársaimmal, majd egy rövid sétát tettem Firenze belvárosában.
A hétfői napon délután 14-től 19 óráig tartottak az órák, keddtől péntekig pedig reggel 9-től 14
óráig. Ezért a hétfő délelőttöt bevásárlással kezdtem, mert az önellátó apartmanban meg kellett
vennem a heti ellátásomhoz szükséges élelmiszereket és háztartási árukat.
A délelőtt további részében elkészítettem azt a prezentációt, amellyel az iskolámat mutattam
be.

A délután induló kurzuson először a helyszín nyűgözött le: a Europass Teacher Academy
közvetlenül a város jelképe, a monumentális Santa Maria del Fiore, vagy más néven a Duomo
közvetlen szomszédságában van.
Az első órában megismerkedtem a csoporttársaimmal: mindenki középiskolai tanár, ketten
Lengyelországból, hárman Bulgáriából, a csoport egyetlen férfitagja pedig Romániából
érkezett.
Mindnyájan bemutattuk a várost és az intézményt, ahonnan jöttünk, majd a diákok
motiválhatóságának kérdéseivel foglalkoztunk. Feltérképeztük azokat a technikákat,
amelyekkel felkeltjük és szinten tartjuk a diákok érdeklődését.
Az órák este 7-ig tartottak, utána csapatépítő vacsorára mentünk a Dóm melletti téren található
egyik pizzériába.

A harmadik napon a képzés során azokkal az online felületekkel ismerkedtünk, amelyek
segítségével gyarapíthatjuk tanári ötlettárunkat és változatosabbá tehetjük óráinkat. Többek
között az Edmodo és a Kahoot használatát gyakoroltuk, saját feladatsorokat készítettünk és
teszteltünk a csoporton belül. Az órák 14 óráig tartottak, aztán az ebédszünetet követően egy
idegenvezetett gyalogtúrán vettünk részt, amelynek során végig jártuk a történelmi belváros
nevezetességeit. Ezután a Ponte Vecchio mellet egy hangulatos pizzériában megvacsoráztunk.

A negyedik napon a tanításhoz felhasználható vizuális segédanyagok elérési lehetőségeivel, és
ezeknek a képeknek a felhasználási lehetőségeivel foglalkoztunk.
Az órák után megebédeltünk, majd bolgár csoporttársnőimmel együtt megnéztük a híres Santa
Maria del Fiore Székesegyházat. Innen az Uffizi Galériába mentünk, ahol óriási szerencsénkre
nem kellett sorban állnunk, azonnal bejutottunk. A képtárban elváltam csoporttársaimtól, hogy
ne kelljen egymáshoz igazodnunk a képek megnézése közben. Én zárásig maradtam,
igyekeztem megnézni a híres festők – Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio,
Giotto, Tiziano, Raffaello – képeit, és a hatalmas szoborgyűjteményt.
Az ötödik napon új tanárral dolgoztunk tovább, és a csoport összetétele is változott: kibővültünk
két horvát résztvevővel. Itt a számítógépes feladatkészítés rejtelmeibe vezettek be minket. Az
elméleti bevezető után gyakorlati feladatokat kaptunk, majd az elkészített feladatok
működőképességét teszteltük.
Ebéd után idegenvezető segítségével jártuk be a várost, ezúttal Firenze ókori és kora-középkori
történelmével ismerkedtünk meg.
A kurzus utolsó napján a tanítást színesítő online platformokkal – Quizlet, h5p, Edmodofoglalkoztunk. Az oktatás zárásaként elkészítettük saját videónkat, amelybe online feladatokat:
feleletválasztós, igaz-hamis, kiegészítendő kérdéseket illesztettünk be.
Prezentációinkat befejezve elköszöntünk a Europass tanáraitól és az adminisztrációt végző
munkatársaktól, majd átvettük a tanfolyam elvégzését igazoló dokumentumokat.
Délután a Leonardo da Vinci múzeumot látogattuk meg, majd az esti órákban a hegyoldalban
levő Piazza Michelangelo teraszáról gyönyörködtünk a város látképében.

A hetedik napon egy egész napos toszkánai buszos kiránduláson vettünk részt. Reggel
indultunk Montereggione-be, ahol megnéztük a középkori város központját, és a városfalról
elénk táruló csodás panorámát. Innen Sienába utaztunk, ahol kis csoportokban, idegenvezető
segítségével ismerkedtünk meg a város történelmével és legfontosabb műemlékeivel. Ezután
másfél órás szabad program következett. Innen a toszkán borvidék egyik családi borászatában
borkóstoláson és a hozzá kapcsolódó ebéden vettünk részt. Innen San Gimignano-ba, egy
csodálatos kisvárosba utaztunk tovább, ahol szabad program keretében néztünk szét.
Október 6-án reggel 8-kor taxival mentem ki Firenze repülőterére, ahonnan 10 órakor indult a
járatom Münchenbe, ahonnan 14.35-kor indultam tovább Budapestre. A Debrecenbe tartó
17.23-as Intercity vonattal este 8-ra értem haza.

