
2022. augusztus 22-26. között Cipruson a STANDOutEdu által szervezett Environmental 

Education and Outdoor Education in nonformal settings című kurzuson vettem részt. Az 

utazást és a kurzust az Erasmus+ KA101 program oktatói mobilitásának köszönhetően, a 

Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium A világ jobbá tehető- 

középpontban a soft skillek című pályázatának segítségével finanszíroztam. 

A COVID miatt két évet kellett várni, hogy a mobilitási szakasz megvalósulhasson, így nagy 

izgalommal indultam neki az utazásnak. Intézményünk örökös ökoiskola, fontosnak tartjuk a 

környezetvédelem, a fenntarthatóság és a teremtésvédelem ügyét, ezért különösen is hasznos 

volt ez a kurzus, amelyen az iskola falain kívül megvalósuló környezeti nevelésről, az 

alkalmazható módszerekről tudhattam meg többet. Számos olyan módszerrel gazdagodtam, 

melyet a továbbiakban jól tudok alkalmazni a mindennapokban. Nagy előnye a kurzusnak, 

hogy nem frontális módon zajlottak az órák, hanem mi magunk is kimentünk a természetbe, s 

kipróbáltuk a módszereket, feladatokat. Ez a csapatra is pozitívan hatott, több lehetőségünk 

volt ismerkedésre, beszélgetésre: tíz belga, két spanyol, három litván és egy szlovén 

csoporttársam volt. 

A tanórákon kívül, sok időt szántam Ciprus történelmi emlékeinek felkeresésére, utazásra, 

városnézésre. Hosszú sétát tettem Nicosiában (vagy ahogy a helyiek hívják: Lefkosia) a 

velencei falak mentén, majd belefutottam az egyik utca végén a török-görög határba, s 

átsétáltam az északi részre is (rövid útlevél ellenőrzés után). A török részen nagy élmény volt 

a Samanbahce negyed és a Büyük Han. Nagyon szerettem Páfosz látnivalóit: a királyi sírokat, 

a régészeti parkot. Ez utóbbiban legalább 3 órát töltöttem, felfedezve a katakombákat, és a 

híres páfoszi mozaikokat. Lárnaca és Nicosia múzeumaiban megismerhettem Ciprus 

történelmét és művészetét, Lárnaca és Ayia Napa szebbnél szebb strandjain pedig időm és 

lehetőségem volt gyönyörködni a természetben, és lehűteni magam, ezáltal élhetővé tenni a 

ciprusi 37°C-os nyarat. 

Szeretettel ajánlom a kurzust mindazoknak, akik szeretnek a természetben lenni, s 

elkötelezettek a környezetvédelem, környezeti nevelés iránt. 
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