Osvrt na mobilnost u sklopu Erasmus+ projekta „Gubec-our window
to the world“
Assen, Nizozemska, 19. - 25. 3. 2017.
Svoju mobilnost u sklopu Erasmus+ programa, Gubec-our window to the world, ostvarila sam u gradu
Assenu u Nizozemskoj u kojem sam boravila od 19. do 25. ožujka 2017.
S kolegama iz Španjolske, Portugala, Francuske, Njemačke, Poljske, Rumunjske i Danske sudjelovala
sam na seminaru „Creativity in teaching and training for improving students' behavior & how to use
music, art, ICT and outdoor activities in education“.
To mi je bilo prvo Erasmus iskustvo koje mi je, osim formalnog usavršavanja IKT vještina, pružilo
mogućnost upoznavanja Nizozemske te umrežavanje s kolegama iz različitih dijelova Europe.

U sklopu edukacije posjetili smo jednu školu, upoznali smo nizozemski obrazovni sustav, stekli
vještine kako upotrijebiti IKT alate te što je najvažnije, uspjela sam dogovoriti daljnju suradnju sa
kolegama u eTwinning projektu.
Polaznici su prezentirali obrazovni sustav zemlje iz koje dolaze te istaknuli najvažnije prednosti i
nedostatke europskih obrazovnih sustava. Na kraju diskusije shvatili smo da se većina učitelja u
Europi susreće s istim izazovima. Imali smo priliku upoznati i nizozemski obrazovni sustav koji je na
zavidnoj razini u odnosu na obrazovne sustave drugih zemalja Europe.
Tijekom edukacije posjetili smo arhiv u kojem smo vidjeli primjer interdisciplinarne radionice te
mogućnost korištenja suvremene tehnologije u nastavi. Također smo bili u gradskoj knjižnici Assena
koja je izvrsno opremljena, u njoj se nalazi najsuvremenija tehnologija 21.st.

Posjetili smo i Drenthe College, školu koja je nominirana kao najbolja u borbi protiv ranog napuštanja
školovanja u Nizozemskoj u školskoj god.2015/2016.
Tijekom edukacije susreli smo se s raznim IKT alatima koje možemo koristiti za bolju motivaciju
učenika kao i za prevenciju ovisnosti o suvremenoj tehnologiji kao npr. Stop Motion, Movie Maker,
Socrative, Kahoot itd.

Tijekom edukacije imali smo vremena upoznati Assen, a najbolji način za to je na biciklu tako da smo
bar djelomično doživjeli nizozemski stil života. Posjetili smo i mali gradić Zuidlaren u kojem se nalaze
vjetrenjače koje su neizostavan dio nizozemskog krajolika. Također smo otišli i u Groningen, grad u
kojem se nalazi drugo najstarije nizozemsko sveučilište.
U Zagreb sam se vratila bogatija za jedno nadasve zanimljivo i edukativno iskustvo koje je utjecalo na
moj osobni i profesionalni razvoj.
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