
Kalandozások kultúrán innen és túl 

 

Az Arany János Iskola tanárai számára ez a nyár is eseménydúsan telt. Az Erasmus+ KA1 

“Kalandozások kultúrán innen és túl” projektben résztvevő 9 kolléga közül öten is egy-két hetes 

nemzetközi továbbképzésen vettek részt Írországban, Olaszországban, Franciaországban, 

Cipruson, Angliában. A most véget ért tanévben két kolléga már volt skóciai, illetve olaszországi 

továbbképzésen, ketten pedig az éppen kezdődő tanévben készülnek görögországi, illetve 

angliai továbbképzésekre. (https://sites.google.com/view/kalandozasok/home) 

 

Projektünk célja az európai és nemzeti kulturális örökség megismertetése, ápolásának 

elősegítése a mindennapi tanítási munka során. Ezért is fontos volt, hogy minél több országból 

hozzunk személyes élményeket, tapasztalatokat és tudást. Néhány gondolat arról, mit 

gyűjtöttünk a nyáron, mit kell majd feldolgoznunk, mit tudunk majd megosztani a tanév során. 

 

Először is rengeteg anyagot: képeket, dokumentumokat, tárgyakat, tananyagokat, módszertani,  

szervezési és megvalósítási ötleteket és mintákat, melyeket felhasználhatunk a tanteremben, 

projekt napokon és szabadtéri vagy iskolán kívüli tevékenységek során is bevonva ezzel a 

falakon túli világot is az oktatásba. Iskolánkat egyébként is jellemzi a jó kapcsolat más 

intézményekkel, múzeumokkal, vállalatokkal, oktatási intézményekkel; sok programot 

bonyolítunk le az ő közreműködésükkel akár külső helyszínen is. Szeretnénk ezt a 

tevékenységet még tudatosabban, még hatékonyabban végezni, ami célkitűzéshez most ismét 

közelebb kerültünk. 

 

Második nyereségünk a nemzetközi kapcsolatok teremtése. Van már francia kolléga, aki ún. job 

shadowing (hospitálás) keretében látogatná meg intézményünket. Felmerült, hogy iskolánk 

kapcsolódhatna a GLOBE nemzetközi tudományos és oktatási programhoz. Készült egy terv, 

amit testvérvárosi iskolákkal szeretnénk megvalósítani e-Twinning projekt keretében, csak hogy 

néhányat említsünk. 

 

Végül egy személyes benyomást említenék, koordinátorként. Amikor a kollégák hazajönnek a 

képzésekről természetes a kérdés, hogy milyen volt? Először természetesen az utazás mint 

élmény: a megismert helyek és emberek kerülnek szóba. Majd következik a tartalom, és ennél a 

pontnál némi habozást tapasztaltam: mit is tanultunk? Azután felmerülnek a közösen átélt 

események, tevékenységek és csak sorolják, hogy mi mindenről kerül szó, milyen ötleteket 

kaptak, mit figyeltek meg, mire ébredtek rá - azaz mi mindent tanultak. Nem feltétlenül könyvből 

és előadásból, hanem egymástól, a megélt eseményeken keresztül, a látottakból, az 

élményekből. Ekkor megnyugszom és hátradőlök: éppen ezt szeretnénk átadni a 

tanítványainknak is. Átéltük - azért meg is tanultuk - most már jöhet az alkalmazás, hogy 

mindannyiunk élménye lehessen: így is lehet tanulni! (No, nem mindent, fő az egyensúly :-) ) 

https://sites.google.com/view/kalandozasok/home

