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                      Továbbképzés Spanyolországban ( Alcalá de Henares, Madrid) 

                             Let’s Make our School More International        

                          

Sikeres Erasmus+, Key Action 1 pályázatunknak keretében részt vehettem a 

Let’s Make our School More International elnevezésű továbbképzésen a 

történelmi nevezetességeiről híres Alcalá de Henares városában, mely 

tulajdonképpen a spanyol főváros, Madrid elővárosának is tekinthető, de ezer 

évvel régebbi múltra tekint vissza.   

 A továbbképzés célja a pályázati formák, kapcsolatépítést elősegítő internetes 

felületek (eTwinning) megismerése volt. Sikeresen pályázva, uniós 

támogatással, európai oktatási intézményekkel 

együttműködve lehetőségeket tudunk teremteni arra, hogy 

iskolánk, tanulóink európai összefogásban fejlődjenek, 

tapasztalatokat, új ismereteket szerezzenek, így felvértezve 

helytálljanak később a munka világában, beilleszkedve a jövő 

modern társadalmába, határainkon belül és kívül egyaránt. 

A kurzus július 20-án kezdődött és 26-án fejeződött be. Az első 

napi utazás és a város felfedezése után, a második napon már 

az ismerkedés vette kezdetét. Ezt követően másnap, 

városnéző körúton vettünk részt, amely rengeteg izgalmas részlettel szolgált a 

spanyol és a helyi történelmet, szokásokat illetően.      

 Az élményekben gazdag hétvége után intézményeink bemutatásával kezdtük a 

közös munkát. Ezt követően rátértünk fő témánkra, az uniós pályázati 

lehetőségek, illetve nemzetközi kapcsolatok építését elősegítő internetes 

felületek megismerésére. Az 

Erasmus program keretében 

elérhető Key Action 1, majd a 

Key Action 2 pályázat elemzése 

nagyon hasznos volt számomra. 

Foglalkoztunk a sikeres pályázat 

jellemzőivel, annak 

kritériumaival, az esetleges 
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hibákkal. Alaposan megvitattuk a pályázati eljárás szakaszait, ezen időszakok 

tennivalóit, az ötlettől a megvalósításon keresztül az utolsó beszámolókig, a 

formai elvárásokig. Beszéltünk a pályázati cél megfelelő választásáról, hiszen ez 

az egyik legfontosabb tényező, valamint a költségvetés tervezéséről, amely 

szintén kihívás a pályázók számára. Csoportmunkában, a megszerzett ismeretek 

alapján, projekteket terveztünk, melyeket az utolsó napon mutattunk be 

egymásnak. Ezek a tervek sok esetben valósak voltak, hiszen megismerve 

egymás iskoláit, igényeit, a csoporton belül kapcsolatokat építve már a 

tényleges közös munkát is tudtuk tervezni a jövőben.  

 

 

A kurzuson nyolc országból 14-en vettünk részt: Portugáliát, 

Görögországot, Ciprust, Szlovákiát, Romániát, Németországot, 

Belgiumot és Magyarországot képviseltette egy vagy több 

pedagógus. Az oktatónk, nagyon jól felkészült, közvetlen, kedves személyiségű 

hölgy volt. Interaktív módon, sok beszélgetésen, tapasztalatcserén, egyéni 

előadásokon keresztül szinte észrevétlenül tanultunk, sajátítottuk el a 

pályázatok írásának csínját-bínját. 

 

Szabadidőmben alkalmam nyílt nem csak Alcalá de Henares gazdag kulturális és 

történelmi örökségével megismerkedni, de többször is be tudtam utazni 

Madridba, ahol megtekinthettem a világhírű Prado múzeum kincseit, 

ellátogattam a királyi palotába és a Puerta del Sol illetve a Plaza Mayor 

forgatagában is élvezhettem a spanyol főváros hangulatát.  
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Életre szóló, felejthetetlen emlék számomra ez a kilenc nap. A hasznos új 

ismereteken túl világot láttam, ismerkedtem a spanyol kultúrával, barátokat 

szereztem, fejlődtem. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hálás vagyok, hogy 

részt vehettem ebben a programban. 

                                                                            

 

                                                                                                Gábor Marianna 

    


