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Nagy várakozással indultam erre a képzésre több okból is. Elsősorban, mert témája a számomra nagyon 

fontos művészeti „terápia” az oktatásban, másrészt vonzott a helyszín, Toscana fővárosa, Firenze is.  

Olaszország még eléggé fehér folt a személyes tapasztalati térképemen, ezért a kiutazásomat Pisán keresztül 

szerveztem meg. Így egy teljes napot tudtam tölteni a városban és a közeli tengerparton. 

                         

                       

 

A lenyűgöző történelmi belvároson át sétáltam el a dómig, ami nem okozott csalódást; ott állt és mellette a 

ferde harangtorony is. A látogatók népes csapatát természetesen egyenruhások védték.  

Másnap egy filmforgatás díszletének is beillő jóval csendesebb tengerparton ismerkedtem a Ligur-tenger 

selymes vizével. Fantasztikus élmény volt a víz és a nyugalmas üdülővároska hangulata.  

Így az utazás fáradalmait kipihenve vonatoztam át vasárnap Firenzébe.  

Firenze központi részén foglaltam szállást, ahol minden a történelmi művészeti korokra, azok közül is 

leginkább a reneszánszra emlékeztet. 

A képzésnek helyt adó „Europass Teacher Academy” is egy ilyen régi épületben található a történelmi 

belváros határán. 



                      

                             

 

A nyolc fős csoportot Davide Baroni pszichológus vezette. Az egyetlen férfi tagunk a magyar kolléga, Németh 

László volt a budapesti Mándy Iván Szakiskolából. A többi kolléganő négy spanyol és két  szlovén, akik 

zenetanárok, szobrász és gyógypedagógusok voltak. 

               



 

 

A prezentációs bemutatkozásokat követően egyszerű páros gyakorlatokat próbáltunk ki, például a közös kép 

festését. A gyakorlat lényege: együttműködni olyan társsal, akit egyáltalán nem ismertünk. 

A gyakorlatokat megelőzték Davide prezentációi művészeti és pszichológiai témákban. Ezek alapozták meg a 

sikeres gyakorlatok elvégzését, világossá téve a csoport tagjainak egyszerű, de lényegi tartalmakat. Ilyen 

például az önkifejezés pozitív hatása különböző vizuális eszközökkel vagy a közös cél érdekében az irányítás 

időleges átengedése a társunknak. A kreativitás minden feladatban előjött. 

 

                      



                 

 

Az egyik legérdekesebb program a városi könyvtár közös meglátogatása. Útközben a kiadott feladat szerint 

sokat fotóztunk. Elsősorban mintázatokat kerestünk az utcákon és az épületekben, de egymást is 

megörökítettük szokatlan nézőpontból, keretük és a szokatlan helyzeteket. Ezekből a képekből is tanulságos 

és mulatságos prezentációk születtek. 

 

          

 

Szombaton a képzéshez kapcsolódó autóbuszos kiránduláson vettünk részt, San Gimianoba és a környékére 

látogattunk el. A romantikus toszkán táj és a várak, erődök felejthetetlenek. 

         



A második héten egy új csoportban az OBS Studo programmal ismerkedtünk meg belga, francia és német 

kollégákkal együtt. A másik prezentációs program egy adott helyhez köthető információt tud megjeleníteni 

szöveg, kép vagy videó formájában telefonos applikáció segítségével. A technika többször próbára tett 

bennünket… Talán a feszített tempó miatt, de ebben a csapatban nem kerültünk közelebb egymáshoz. 

Minden figyelmünket lekötötte a program gyakorlása, a feladat elkészítése. A kurzus vezetője Lorenzo, 

türelmesen és sokat segített mindannyiunknak.  

Én Giotto Campanilejéről gyűjtöttem fotókat, ezt kívántam bemutatni. 

 

                   

 

Nagyon örülök, hogy ezeken a számomra nagyon jól hasznosítható és érdekes képzéseken részt vehettem. 

Néhány gyakorlatot azóta már ki is próbáltam a tanítványaimmal. 

              

Marina Abramovic kiállítása a Palazzo Strozziban épp kinttartózkodásom alatt nyílt meg. Kihagyhatatlan volt. 



Külön hálás köszönetem kollégáimnak a helyettesítésekért, mert a képzést az őszi szorgalmi időszakban 

szervezték meg. 

 

 

 


