
Nemzetközi tanár- és diáktalálkozó az Egressyben 

 

 Az Erasmus+ tanár- és diákcsereprogram keretében április 23-27. között iskolánk 

vendégül látott egy nemzetközi csapatot, amelynek tagjai spanyol, olasz, horvát, lett és görög 

iskolákat képviseltek. A közös program két éves, célja pedig, hogy a résztvevők tapasztalatokat 

és már bevált ötleteket cseréljenek annak érdekében, hogy minél kevesebb fiatal hagyja el az 

iskolákat, mielőtt megszerezné a végzettséget. A lemorzsolódás egész Európában komoly 

probléma, mert a munkaerőpiac a képzetlen fiatalokat nem tudja felvenni, így egyre nő a 

körükben a munkanélküliség, ez pedig nagy teher mind a családnak, mind az egész 

társadalomnak. 

 A diákok egy részét a mi tanulóink szállásolták el és kísérték az egyes rendezvényekre, 

amelyek között szakmai workshopok és szabadidős, a fővárost és a magyar kultúrát bemutató 

programok egyaránt szerepeltek. 

 A hétfő az ismerkedés napja volt. Miután a vendégeket köszöntötte a zuglói 

alpolgármester, Szabó Rebeka, a delegáció megtekintette az iskolát, majd egy remek 

menzaebéd után városnéző játékra indult a pesti 

oldalon. Ezt sajnos elmosta az eső, pedig az első 

két állomás feladatait még nagy élvezettel hajtották 

végre a csapatok. 

 Kedden megkezdődött a szakmai 

tapasztalatcsere. A magyar fél az ún. 

kifordított osztályterem módszer elméletét 

és gyakorlatát mutatta be a külföldi 

vendégeknek egy előadás és több 

gyakorlati foglalkozás keretében. A 

diákcsapatok bemutatták azokat a 

videókat, amelyeket „házi feladatként” 

készítettek el, és amelyekben igyekeztek 

kedvet csinálni kortársaiknak Jack London 

A vadon szava című regényének 

elolvasásához. Aznap délután még egy 

sportrendezvényre is sor került az 

udvaron, ahol nemzetközi csapatok mérték 

össze erőiket akadályversenyekben. 

 



  
 

 Szerdán buszra szálltunk és ellátogattunk a 

Dunakanyarba. A Mátyás-palotát angol 

nyelvű vezetéssel tekintettük meg, azután 

mindenki lelkesen csúszott le többször is a 

nyári bobpályán. Ezt egy bőséges ebéd 

követte, délután pedig az esztergomi bazilikát 

tekintettük meg. 

 

   
 

Csütörtök ismét szakmai programok 

következtek. A mieink ismertették a 

vendégekkel az ún. peer teaching módszert, 

amelynek lényege, hogy diákok tanítják 

egymást. Mihály Dominik (9.k) bemutatott a 

nézőknek egy kisfilmet, amelyen a 12. k 

osztályos Szabó Máté osztotta meg a 

csoportjukkal a nyelvvizsgán szerzett tapasztalatait, a 13. e tanulói pedig gyakorlati 

foglalkozást tartottak a fiataloknak az egyik elektronikaműhelyben.  A külföldi résztvevők 

szintén megosztották velünk tapasztalataikat a hasonló módszerek terén. Ebédre a gondnokunk 

igazi bográcsgulyást készített, amelyhez rétes is járt. 

 



  

 

 

A péntek a búcsú napja volt. Délelőtt a résztvevők 

összegezték a közös munka eredményeit, majd az 

ebédlőben minden csapat feltalálta néhány nemzeti 

étkét. Mi zsíros kenyérrel, füstölt kolbásszal, 

szalonnával és tepertővel kínáltuk a külföldieket, 

és megkóstolhattuk az olasz szalámit, a spanyol 

kolbászt, a görög, a lett és horvát édességeket. A görögök saját zenéjükre megtáncoltatták a 

jelenlévőket. A délutáni szuvenírbeszerző körút után a Parlament megtekintése következett. A 

búcsúestet a Sugárban tartottuk, ahol a bőséges svédasztalos vacsora után bowlingmérkőzések 

zajlottak egészen 10 óráig. A búcsúzkodás többeknek könnyeket is csalt a szemébe, hiszen a 

hét folyamán több új barátság szövődött, a görög tanárok pedig nem győzték ismételgetni, 

mennyire várnak már minket hazájukban ősszel a következő nemzetközi találkozóra. 

 

 



 


