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DNEVNIK MOBILNOSTI – TENERIFE

12. 3. 2021
Po skrbnih pripravah na mobilnost, je končno napočil dan odhoda. V zgodnjih
jutranjih urah sva se odpravili od doma. Iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana sva
imeli let do Pariza, kjer sva za las ujeli letalo za Tenerife. Oddahnili sva si, da se je
vse srečno izteklo, vendar so najini nasmeški pričeli usihati, ko se je tekoči trak s
prtljago ustavil, najinih kovčkov pa ni bilo na spregled. Sledili je izpolnjevanje
formularjev za prijavo pogrešane prtljage in pogovori z letališkim osebjem. Po debeli
uri sva izvedeli, da prtljage pred ponedeljkom ne bova dobili. Po vseh formalnostih
sva se odpravili do nastanitve.

Slika1: Pogled z letala na Alpe.

13. 3. 2021
Sončen dan sva izkoristili za obisk mesta Puerto de la Cruz na drugi strani otoka. Na
otoku prevladujejo črne kamnine in pesek, saj je otok vulkanskega izvora. Severni del
otoka je bogat z naravnim rastlinjem, južni pa ima polpuščavska območja in rastline
prilagojene na sušo. Puerto de la Cruz je obalno mesto, ki je bil prvotno ribiška vas.
Občudovali sva obalo, ob katero so se lomili veliki atlantski valovi. V mestu se nahaja
eden največjih živalskih vrtov v Evropi, ki je predvsem usmerjen v zaščito in
reševanje ork, delfinov in ogroženih vrst papig. Sprehod po parku je bila čudovita
dogodivščina.

Slika 2: Puerto de la Cruz

Sliki 3, 4: Loro Parque

Slika 5: Rastlinstvo na Tenerifih

14. 3. 2022
Tenerife so poznani kot »otok večne pomladi«. Ima okoli 300 sončnih dni na leto.
Danes je bil eden tistih drugih dni. Zbudili smo se v izredno vetrovno in deževno jutro.
Veter je pihal s hitrostjo tudi do 50 km/h. Kljub temu sva se peš odpravili do Language

Campus Academy v San Cristobal de la Laguna. Spoznali sva udeležence najinega
tečaja Enough Theory, Let's play, ki so prav tako kot midve, premočeni prišli na tečaj.
Sprejela nas je predavateljica ga. Veerle Ponnet. Najprej smo se vsi predstavili.
Ugotovili sva, da ostali učitelji prihajajo iz Madžarske, Hrvaške in Nemčije. Predavanje
smo pričeli z ice breaks activities, da smo se bolje spoznali. Predavateljica je poudarila
pomembnost uporabe iger za krepitev medsebojne povezanosti v skupini. Udeleženci
tečaja smo v skupinah predstavili še druge predstavitvene igre. V nadaljevali smo se
dotaknili holističnega poučevanja ter pomembnosti krepitve in izpostavljanja močnih
področij posameznika.
Pozno popoldne sva se odpeljali vzdolž SV oblale, kjer sva občudovali vulkansko
gričevnato pokrajino, mestece San Andres s tradicionalnimi pisanimi hišami, pod
katerimi leži plaža Teresitas, ki je umetno nasuta s saharskim peskom.

Slika 6: Tečaj Enough Theory, Let's play

Slika 7: San Andres s pisanimi hiškami na pobočju vulkanskega hriba

Slika 8: Plaža Teresitas

15. 3. 2022
Zjutraj sva na tečaju izvedeli, da je vetrovno in mrzlo vreme prebivalce Tenerifov zelo
presenetilo, zato so včeraj razglasili oranžen alarm ter posledično zaprli vse šole.
Učenci so bili gotovo veseli.
Na današnjem izobraževanju smo govorili o pomenu gibanja za učenje. Za začetek
smo izvedli nekaj gibalnih vaj za jutranje prebujanje in boljšo aktivacijo možganov.
Nadaljevali smo s predavanjem o pomenu otrokovega gibanja za razvoj mentalnih
sposobnosti. Gibanje aktivira možganske funkcije in tako učenje poteka kvalitetnejše
in bolj lahkotno. Z gibanjem aktiviramo vse možganske podsisteme za učenje. To ni
zgolj kognitivni proces, ampak aktivnost celega telesa. Spoznali in preizkusili smo več
kratkih (2 minutnih) »brain break« dejavnosti, ki jih vsak učitelj lahko uporabi v svojem
razredu.

Slika 9: Preizkušanje »brain brake« aktivnosti

Slika 10: Igra »Paper holding«

Popoldne je Erazmus + organiziral
voden ogled mesta La Laguna, v
katerem

poteka

Theory – Let's play.

Slika 11: Najstarejša stavba v La Laguni.

tečaj

Enough

Slika 12: Najstarejša katedrala na otoku, Katedrala San Cristobal de La Laguna

16. 3. 2022
Na današnjem predavanju smo govorili o čuječnosti in o aktivnostih, ki pri učencih
omogočajo varno in sproščeno izražanje njihovih čustev. Aktivnosti v zvezi s
čuječnostjo je pri učencih potrebno vpeljevati zelo postopno in šele, ko so učenci v
skupini pripravljeni, da izrazijo svoja čustva, lahko pričnemo z omenjenimi
dejavnostmi. Velik pomen pri sposobnosti izražanja čustev ima odkrivanje samega

sebe in svojih čustev ter posledično olajšati otrokom, da izražajo osebna čustvena
stanja. Pri tem je zelo uspešna metoda meditacija, ki je sicer za otroke v začetku
nenavadna, tuja, morda smešna in jim je nelagodno, po nekaj vajah, pa se navadijo
in jim pogosto postane del dnevne rutine v šoli in tudi v odrasli dobi. Učenci se tako
umirijo, pripravijo na pouk in sprejemajo informacije z vsemi čuti. Predavateljica nam
je predstavila nekaj vaj ter povezav na spletne strani, kjer lahko učitelji najdejo
primerne vaje za svoj razred.
V popoldanskem času smo se z nekaterimi udeleženci tečaja odpravili v muzej in
plantažo banan (Casa del Platano), kjer smo si ogledali razstavo zgodovine pridelave
banan na Tenerifih ter pridelovanje banan v današnjem času. Čas smo izkoristili tudi
za pogovor o šolskih sistemih v drugih evropskih državah.

Slika 13: Language campus v mestu La Laguna, kjer poteka izobraževanje.

Slika 14: Učiteljski kolegi v naši tečajni skupini.

Slika 15: Plantaža banan v mestu Icod de los Vinos

17. 3. 2022
Današnja krovna tema je bila komunikacija. V razredu je to še kako pomembno, saj je
aktivno poslušanje nepogrešljiv del dobre komunikacije in dobrih medsebojnih
odnosov. Kadar aktivno poslušamo, bo oseba, ki nam podaja informacije dobila
občutek, da ima vso našo pozornost, kar krepi tudi odnos učenec – učitelj. Aktivno
poslušanje omogoča višjo raven poslušanja, zato je nujen del učnega procesa.
Predavateljica Veerle Ponnet nam je preko praktičnih dejavnosti prikazala, kako težko
je včasih podati pravo navodilo ter ga hkrati ustrezno razumeti. Predavanje smo
nadaljevali z igro, kjer smo po skupinah pisali zgodbe z emotikoni, druge skupine pa
so poskušale razvozlati vsebino zgodbe. Gradili smo »Leaning tower of Feetza, kar je
izgledalo tako, da smo udeleženci tečaja sezuli svoja obuvala ter iz njih poskušali
zgraditi čimvišji stolp. Igra krepi sodelovanje, kreativnost in povezanost skupine.
Sledilo je še nekaj podobnih aktivnosti.
Pozno popoldne smo s »sošolkami« s tečaja odkrivale JV obalo otoka, kjer smo našle
plažo primerno za vodno zmajarstvo (kajtanje), kjer vsak dan pihajo močni vetrovi.

Slika 16: Delovno vzdušje na tečaju

Slika 17: Igra Leaning tower of Feetza

Slika 18: Plaža El Medano za vodno zmajarstvo

Slika 19: Zapisano v pesek…

Slika 18: Playa de la Tejita v El Medanu, v ozadju vulkan Montana Roja

18. 3. 2022
Prišli smo do konca našega izobraževanja Erazmus +, na Tenerifih. Pred začetkom
predavanja sva udeležencem tečaja kratko predstavili Slovenijo ter jim razdelili
drobne pozornosti v spomin. Med njimi je bila tudi orehova potica, ki je nihče od
udeležencev ni poznal. Bili so prijetno presenečeni.

Slika 19: Predstavitev Slovenije

Slika 20: Promocijska darila iz Slovenije

Zadnji dan je predavateljica povzela vse teme tega tedna. Še posebej je poudarila
pomembnost počutja učencev v razredu. Učitelj pozna svojo skupino in svoje delo
prilagodi razpoloženju in potrebam celotne skupine. Ena od aplikacij, s katero se da
hitro pridobiti veliko odgovorov je Mentimeter. Učitelj v kratkem času pridobi veliko
število anonimnih odgovorov na vprašanje o počutju. Na ta način lahko izvemo, da so
tudi učenci pogosto v stresnih situacijah, kljub temu, da morda tega ne pokažejo.
Stresne situacije so zelo obremenjujoče pri učnem procesu, saj učencem
onemogočajo sprejemanje informacij. Zato so v razredu pomembne kratke igre, ki

učence sprostijo in jim preusmerijo misli. Nekaj aktivnosti smo preizkusili in na lastni
koži ugotovili, da resnično zmanjšujejo stresorje.

Udeleženci tečaja smo se z drobno pozornostjo zahvalili
naši predavateljici ge. Veerle Ponnet za njen srčen pristop
in vsa znanja, ki jih je delila z nami. Poskrbela je za aktivno
in sproščeno vzdušje v skupini.

Sledila je še podelitev certifikatov in skupinsko
fotografiranje.
Slika 21: Zahvala ge. Ponet

Slika 22: Skupinska fotografija udeležencev tečaja Enough Theory, Let's play

19. 3. 2022
Na sobotni dan je Erazmus + organiziral ekskurzijo na najvišji vrh Španije, vulkan Pico
el Teide, ki je visok 3715 metrov. Vulkan je del narodnega parka El Teide, ki ga je
Unesco razglasil za svetovno dediščino leta 2007. Ko smo se iz gostih oblakov dvignili
nad gozdno mejo, nas je pričakal čudovit pogled na puhaste oblake in vrh gore.
Pokrajina je z nadmorsko višino spreminjala svoj izgled in na 2200 metrov smo se
počutili kot na luni. Na poti smo se večkrat ustavili in občudovali razgled na rdeče, črne
vulkanske kamnine. Obiskali smo tudi virtualni muzej, kjer smo spoznali nastanek in
delovanje vulkana El Teide. Vodil nas je lokalni vodič, ki je svoje vodenje popestril s
svojimi humornimi vložki. Vsi udeleženci tečaja Erazmus + smo se strinjali, da je bil
izlet čudovit ter prijeten zaključek našega celotedenska izobraževanja in druženja.
Ob odhodu domov sva strnili misli in bili enotni, da sva od izobraževanja prejeli veliko
več kot sva pričakovali. Gre za neprecenljive izkušnje, tako z vidika profesionalne kot
osebne rasti učitelja, ki bi jo priporočali vsakemu učitelju.

Slika 23: Pokrajina pod vulkanom Pico el Teide

Slika 24: V ozadju speči vulkan Pico el Teide (3715 m)

