Erasmus+ tanulmányi út Olaszországban
2018. február 4. és 10. között került sor a „New methodologies to avoid early school leaving” (2017-1ES01-KA219-038215_4) (Módszertani ötletek a korai iskola elhagyás megakadályozására) című projekt
első tanulmányi útjára, melyet Olaszország szervezett. Az öt napos programot egy-egy nap utazás
toldotta meg hét napossá, a projektben részt vevő két tanár, Bazsóné Hablik Bernadett és Berecz
Norbert és a három utazó diák, Cservenyi Milán, Soós Antal, Szilczer Armand számára.

A vasárnapi napunk utazással telt, a kis csapat gépe 11:55kor szállt fel a ferihegyi 2A terminálról. Az út
röpke 1,5 órája a kis lábtér, a minimális mennyiségű zacskós kréker és/vagy kókuszos süti ellenére
kellemes volt. Leszállást követően minden talpraesettségünket és bátorságunkat összeszedve
megkerestünk a számunkra biztosított transzfert. Nagy busz, 5 ember, az üres helyekért nem kellett
összevesznünk. Rómát az autópályán körbe utazva elvittek minket a szervező iskolához, ahol a
diákjainkat már várták a tanulmányút idejére befogadó diákok és szüleik, minket tanárokat pedig a
szervező tanárok. Kis beszélgetés, ismerkedést követően mi tanárok is elfoglaltuk a szállásunkat. Mivel
a szállásunk közel volt a metróállomáshoz, így esti programként spontán városnézés volt a
programunk.
Hétfő reggel találkoztunk a diákokkal az iskolában, ahol egy kis eligazítás után kezdődött a megnyitó
ünnepség. Ismertették a projektet, az résztvevő országokat, majd a helyi kerület vezetője, az igazgató
és az olaszországi vezető mondott beszédet. Az olasz iskolának főleg a nyelvi képzésre a profilja, így
egy kis nyelvi fesztivál elnevezésű műsort láthattunk. Voltak dalok, dialógusok, összességében egy
kellemes hangulatú műsor volt.
A csomagolt ebédek átvétele után felkerekedtünk, hogy meglátogassuk a közeli Tivoli városában
található Villa d’Este-t. Hatalmas kert, gyönyörű szökőkutak, és a teraszról a szép panoráma. Kellemes
élményekkel tértünk haza aznapra.
Kedden kezdődtek a workshopok, illetve előadások. Először egy bemutatóórát tekintettünk meg, ahol
a 2VL – 2 Voice Lesson, avagy a fordított osztályterem – módszerrel ismerkedhettünk meg. Ezt követték
még ehhez a témakörhöz tartozó, a tantárgyat hallgató diákok prezentációi. Az olasz tanulmányút
témája ezen kívül a filmszerkesztés, film feliratozás volt, melyhez itthon előzetesen el kellett
készítenünk itthon a némafilmünket. A diákok számára egy kis szabadidő következett, amíg a tanárok
a következő találkozó előkészítése végett tartottak megbeszélést. A nap egy kis batyus bulival
végződött, ahol minden ország előadott egy aprócska produkciót, illetve mindenki hozott egy kis ételtitalt, amivel bemutatta a saját hazai konyháját. Az estét a tanárok egy közös vacsorával zárták.

Szerdán az egész napos program Róma történelmi belvárosának meglátogatása volt. Az időjárás igen
változó volt, egyik pillanatban sütött a nap, a másikban pedig hirtelen az eső zendített rá.
Bejártuk a Colosseumot, a Forum Romanumot, megtekintettük a Trevi-kutat, ahol kívántuk is párat, és
mivel az idő rosszabbra fordult, ezért a végállomás a Piazza del Spagna (spanyol lépcső) volt. Egy
kalandos metróutazást követően mindenki hazatért, hogy kipihenje az aznapi fáradalmakat.
Csütörtökön a Vatikán bejárása volt terítéken. Végig jártuk a Vatikáni múzeumot, betekintést nyertünk
a Sixtusi kápolnába, felmásztunk a Szent Péter székesegyház kupolájába. Némelyikünk tériszonnyal
küzdött, míg más szorult helyzetbe került a vállszélességnél keskenyebb falak miatt. A lábunk odalett
de látvány mindenért kárpótolt minket. A túra végeállomása a Piazza del Popolo volt. Az este közös
vacsoráztunk a diákokkal a Pizza Cowboyban. Mivel a csapatunk következő nap korán hazaindult, így
könnyes búcsút vettünk a többi résztvevőtől.

Pénteken a csapat hajnalok hajnalán útra kelt, hogy visszatérjen Magyarországra. Köszönjük a
lehetőséget és a megannyi kellemes emléket, ismeretséget! Áprilisban Budapesten találkozunk!
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