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Írta : Óber-Fekete Noémi

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban hárman vettünk rész ebben a mobilitásban.
Kolléganőim Dublinban és Angliában vettek részt módszertani továbbképzéseken.
Én Rómában a Torre di Babele iskola kéthetes módszertani továbbképzésén vettem részt.
Az iskola szép, kellemes környezetben egy villaépületben található közel a belvároshoz. Az
épület technikailag jól felszerelt, a termek légkondicionáltak.
A képzés 45 órás volt az oktatás hétköznaponként 9-13.30-ig tartott egy kávészünettel.
A kurzus amelyen részt vettem két hetes volt, de lehetőség volt arra hogy valaki vagy csak
egy hetes kurzust válasszon. Ezért a második héten a csoport összetétele változott.
A résztvevők a világ minden részéről érkeztek, középiskolai és egyetemi tanárok mivel a
kurzust a külföldön olasz nyelvet tanító kollégáknak hirdették meg. Érkeztek Braziliából,
Mexikóból, Svájcból, Spanyolországból, Lengyelországból, Oroszországból, és olyan olasz
anyanyelvű kollégák akik például Szingapúrban vagy az Egyesült Államokban tanítják az ott
élő olaszokat. A csoport felkészültsége és az oktatás színvonala magas volt. Különösen
hasznos volt számomra, hogy a két hét alatt 3 magyar kolléganőt ismertem meg akik közül
ketten a felsőoktatásban dolgoznak, mely további lehetőségeket jelent a szakmai
együttműködésre. Hazaérkezésünk után is tartjuk a kapcsolatot, szakmai kérdésekben
egyeztetünk.

A kurzus során új módszertani ismereteket szereztünk, autentikus anyagokat kaptunk
feladatokkal, melyet az oktatás során használhatunk.
Megismertük a You-Tube-on található zenék, reklámok felhasználási lehetőségét feladatok
segítségével melyet közösen kipróbálhattunk.
Másik érdekes példa volt, hogyan lehet az olasz képregényeket alkalmazni az olasz nyelv
tanítása során.
Ötleteket kaptunk arra, hogyan lehet néhány ismert olasz operán keresztül nemcsak az olasz
nyelvet, hanem az olasz kultúrát is megismerni és megismertetni a diákokkal.
Délutánonként az iskola közös programokat szervezett a résztvevőknek például városnézés
olasz idegenvezetővel , aki megmutatta nekünk Garbatella-t Róma kertvárosi negyedét. Nagy
élmény volt, hogy megnézhettük Puccini Madame Butterfly operáját a Terme di Caracalla
falai között.
Nagyon hasznos volt részt venni ezen a kurzuson. A szakmai tapasztalatokon kívűl további
együttműködés jött létre a Torre di Babele és iskolánk között. 2016 júliusában 15 diákkal és
két kollégámmal megyünk Rómába ahol diákjaink kedvezményesen vehetnek részt kéthetes
olasz nyelvtanfolyamon a Torre di Babele iskolában.
Ezúton is szeretném megköszönni Krisztina és Anita segítségét aki sokat segített abban, hogy
ebben az iskolában részt tudjak venni ezen a kurzuson.

