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Az Erasmus + projectnek köszönhetően ez év nyarán két hetet tölthettem Olaszország egyik 

gyöngyszemében, Firenzében. Az általam látogatott kurzus elnevezése: Creativity, Innovation, 

Motivation and new Teaching Methodologies - ami gyakorlatilag egy módszertani 

továbbképzést jelentett.  

  

Az első héten - a kor kihívásainak megfelelően - interaktív technikákat sajátítottunk el, amelyek 

segítségével   megkönnyíthetőek a tanítási - tanulási folyamatok. A  kurzus második felében a 

legfrissebb pedagógiai szemléleteket tanulmányoztuk - kielemezve azok pozitív és negatív 

aspektusait. Lengyel, spanyol, litván, szlovák  és német társaimmal igazán jó csapatot alkotva 

vitattuk meg egymás tapasztalatait, meglátásait az adott téma kapcsán. A két hét zárásaként 

igen nehéz szívvel váltunk el egymástól, ígérve, hogy a jövőben továbbra is tartjuk majd a 

kapcsolatot.  

A kurzuson szerzett tapasztalatok mellett maga a város és annak virágzó kulturális közege is   

jelentősen hozzájárult az ember gondolkodásmódjának, háttértudásának kiszélesítéséhez. 

Firenze minden utcája történeteket mesél…a templomok, a csodás múzeumok, a paloták és 

kertek ámulattal töltenek el.  

A dóm, mely a keresztény világ negyedik legnagyobb temploma - zseniális alkotóival 

(Brunellesci, Giotto, Ghiberti), építészeti  titkaival, a történelem során itt lezajlott 

eseményekkel… maga a csoda! Firenze bővelkedik szent helyekben (Santa Croce, Santa Maria 

Novella, San Lorenzo…), melyek hasonlóan lenyűgözőek! Szépségüket fokozza, hogy  

Michelangelo vagy Donatello, esetenként pedig Giotto keresztre feszített Krisztusa tekint ránk 

a  13-14. századi freskók előterében. S az ember szívében a hála lángja lobban…, többek között 

amiatt, hogy ezeket a kincseket megőrizték a következő generációk számára. 

A Firenzében található múzeumok is hasonló értékeket rejtenek. Az Uffizi képtár, mely a világ 

legrégebbi galériája - olyan művészek kincseit őrzi, mint Leonardo da Vinci, Michelangelo, 

Raffaello vagy Botticelli… De sorolhatnám tovább az Akadémián, a Bargello múzeumon, a 

Dante házon keresztül végeláthatatlanul a szebbnél szebb műtárgyakat, festményeket, 

kerámiákat, intarziás bútorokat és történelmi ereklyéket oltalmazó intézményeket… 

Felbecsülhetetlen és felfoghatatlan, amit Firenze összegyűjtött és megőrzött - s ebben nagy 

jelentősége volt egy bizonyos famíliának. 

A város, mely oly sokat köszönhet a Medici családnak , a művészetek első jelentős pátfogóinak 

- nem feledkezett meg emléküket tisztességgel megőrizni. A Palazzo Medici- Riccardi, a 

Mediciek első lakóhelye ma múzeum, egy igazi ékszerdoboz a történelmet kedvelőknek. A 

Palazzo Vecchio, a városháza, mely I. Cosimo de Medici idejében szolgált a család székhelyéül, 

szintén tanúbizonyságot tesz korábbi lakóiról, hiszen mennyezetfreskóin a leghíresebb 

családtagok szerepelnek. A Pitti palota, az utolsó Medici rezidenzia, a három helyszín közül a 

leggrandiózusabb, egyszerűen csak ámulattal vegyes csodálatot vált ki mesés termeivel, 

pompás és hatalmas kertjével…  



Firenze a toszkán vidék központja, UNESCO világörökségi helyszín , de a közelében található 

városok is igazi gyöngyszemek. Szintén szerepel az UNESCO listáján Pisa, Siena és San 

Gimignano, ahová az iskola szervezett látogatást. Emellett személyes álmom volt meglátogatni 

Szent Ferenc szülőhelyét, Assisit, mely már Umbria területén található. Minden elképzelésemet 

felülmúlta ez a csodás városka! (Mondanom sem kell, szintén világörökségi helyszín.) 

Történelme Kr. e. 1000-ig nyúlik vissza: etruszkok, rómaiak éltek ezen a területen. Assisi, mely 

a Subacio-hegynek támaszkodik, az egyik legszebben megőrzött középkori település. Szent 

Ferenc (1182-1226.) életének eseményeit templomok, ferences rendi műemlékek és 

természetesen a lenyűgöző bazilika őrzi. Feltétlenül szerettem volna ellátogatni Szent 

Damjánba is, mely Assisitől 15 perces sétával érhető el olajfaligetek és ciprusok övezte csendes 

kis úton. Itt történt az elhívás: „Ferenc, menj, és javítsd meg omladozó házamat!” A hely 

egyszerűen magával ragadó, az ember szinte hallja az ének szövegét: „Fivérem, Nap és 

nővérem, szél”… és örömteli békesség és földöntúli jóság tölti el a szíveket. A csoda kézzel 

foghatóvá válik… 

Firenze és környéke végtelen tárháza a csodáknak, felfedezni és átélni azokat mérhetetlen 

megtiszteltetés, egyszerűen ajándék… Az Erasmus + programok segítségével remélhetőleg 

sok-sok diák és pedagógus juthat el ilyen és hasonló, lenyűgöző szépségű helyszínekre.  

Olyan helyekre, ahol átölel a történelem és Isten… 

 

 



 

 

Firenze a Michelangelo tér 

közeléből 

Firenze, a Pitti - palota 



 

 

Firenze, a Pitti - palota 

Toszkán táj 



 

 

Firenze, Palazzo Vecchio 

és a Loggia dei Lanzi 

Firenze, a dóm 



 

 

Assisi 

Assisi, Szent Ferenc 

Bazilika 


