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2018. november 25-én szerencsésen landolt Vilniusban a Lengyel légitársaság gépe fedélzetén a négy 

fős magyar csapattal, melynek tagjai – Kohut Judit, Kulinyi Réka, Radnai Tamás és Beke-Szabó Lajos – 

mindannyian a Jedlik Ányos Gimnázium tanárai. Útközben két és fél órát Varsó repülőterének váróter-

mében töltöttünk. A csatlakozásra való várakozás közben még egy-

szer átbeszéltük és összehangoltuk azokat a tantárgyközi (interdisz-

ciplináris) óraterveket, vázlatokat, melyeket házi feladatként 

kaptunk. Minden csapat három projektet kellett készítsen, olyan té-

mát feldolgozva, mely érdekes, felkelti a diákok érdeklődését és 

legalább két természettudományos tantárgyat (kémia, biológia, fi-

zika) összekapcsol egymással, és/vagy a matematikával. Monda-

nom sem kell, hogy bemutatásuk során ezek a tervek osztatlan si-

kert arattak. Mindenkit lenyűgözött a magyarországi oktatás színvonala. Pontosítottuk, hogy ez nem 

teljesen igaz, sőt valójában az iskolák többsége mindenféle problémákkal küzd, de mi a Jedlikben ab-

ban a ritka szerencsés helyzetben vagyunk, hogy válogatott diákokkal, kitűnő tanárokkal és logikusan 

gondolkodó vezetőséggel nagyon jó eredményeket érünk el a reál tárgyak terén – és nem csak ott, 

hiszen biztos nyelvtudás nélkül semmi keresnivalónk nem lenne egy ilyen volumenű projektben.  

Első nap  (vasárnap) miután késő délután megérkeztünk Vilniusba megismerkedtünk a Portugál és a 

Litván kollégákkal, a Török csapat adminisztratív okok miatt csak másnap érkezett. 

Második nap (hétfő) egy rövid (1 – 1.5 óra) városnézésen vettünk részt, mely a Litván Oktatási Minisz-

térium (nekik ilyen is van) épületében végződött, ahol az Oktatási Miniszter-helyettes és négytagú csa-

pata fogadott bennünket egy kötetlen (kb 1 órás) beszélgetésre, melynek során kiderült, hogy mind a 

négy ország körülbelül azonos oktatási problémákkal (tanárhiány, 

túlterheltség…) küzd, és nagyjából ugyanolyan megoldásokban 

gondolkodunk (tantárgyak közelítése, ingyenes tankönyvek/ e-

könyvek). Lenyűgöző volt a közvetlen, meleg fogadtatás, melyben 

a minisztérium dolgozói részesítettek bennünket.  Délután egy kis-

busszal Pakruojis felé vettük utunkat, ahol a következő négy napot 

töltöttük. 

Harmadik nap (kedd) egy nagyon színvonalas köszöntő műsor megtekintése után az egyes tantárgyak 

tanmeneteinek összehasonlításával telt el. Kikerestük a közös témakörö-

ket. Ez főleg a matematikában ment döcögősen, mert rajtunk kívül min-

denki szabad fordításban ( „google fordító” és társai) írta meg az angol 

nyelvű matematika tanmeneteket, ami gondot okozott az összehasonlí-

tás során. Végül sikerült megtalálni a 

közös pontokat és összehangolni a té-

makörök nevét és tartalmát. Késő délután Davraba látogattunk, 

ahol a helyi nevezetességnek számító szélmalom csárdában vacso-

ráztunk. A jó hangulat kialakulásában fontos szerepet kapott az is-

kola igazgatója, aki az asztala mellett elsétáló portugál tanárnőt vé-

letlenül felszolgálónak nézte, kezébe nyomott egy 5 eurós 

bankjegyet és valami előételt rendelt. 

Negyedik nap (szerda) a házi-feladatként kapott projektek bemutatásáról 

szólt. Minden csapat röviden ismertette saját óraterveit, majd ellátogat-

tunk a Balti tenger partján található Klaipédába,  ahol kinyitották nekünk a 

Tengerészeti Múzeumot. Idegenvezetőnk  Karalius úr volt, kinek család-

neve megmosolyogtatta a portugálokat (részleteket csak élőszóban)   



Ötödik nap (csütörtök) óralátogatásokkal telt. A Litván iskola tanárai be-

mutatták elképzeléseiket a tantárgyköziségről. Egyszerre két tanár tar-

totta az órákat. Érdekes kísérletek és számítások során egymásnak adták 

át a szót. A diákok csoportban dolgoztak, nagyon tisztelettudóan visel-

kedtek. Minden ország képviselőinek nagyon tetszett a diákok tanórai 

aktivitása, illetve az iskolai egyenruhája. 

Hatodik nap (péntek) volt az igazi megmérettetés ideje. A nagyvo-

nalakban bemutatott elképzeléseket most kellett részleteiben is be-

mutatni, kifejtve a módszertani és értékelési szempontokat is. Négy 

–  nemzetiségileg és tantárgyilag vegyes – csoportban dolgozva át-

beszéltük az egyes résztvevő országok óraterveinek sarkalatos pont-

jait. A menzán elfogyasztott ízletes ebéd után bemutatásra kerültek 

a végleges elképzelések, melyek az utolsó simítások után, egységes 

formai követelményeknek megfelelően átdolgozva felkerülnek egy 

közös felületre, ahonnan minden csapat tetszés szerint letöltheti és 

kipróbálhatja. Büszkék lehetünk az általunk végzett munkára. 

Élményekben gazdagodtunk, sokat tanultunk külföldi kollégáinktól, 

de sikerült nekünk is átadni valamit tudásunkból, tapasztalatainkból 

és töretlen jókedvünkből.  

Nagyon sikeres volt az az ötletünk, hogy a csapatmunkában 

résztvevő tanulók értékelése során ne a tanár értékeljen egyénileg 

minden diákot, hanem a csoportnak adjon egy összpontszámot, amit aztán a csoport tagjai osztanak 

szét egymás között a befektetett munka arányában. Egyrészt a diákok jobban tudják, ki mennyit 

dolgozott, ki milyen minőségű munkát végzett a csoportban, másrészt így nem a tanár lesz a „hunyó”, 

a „rossz fiú”  – régi jól bevált módszer a „Divide et impera”. 

Projektjeink nagyszerűségével sikerült le-

nyűgözni a résztvevőket, felkelteni 

érdeklődésüket a Budapesti konferencia 

iránt. Minden csapat győztesként és főleg 

nyertesként térhetet haza. Legyőztük az 

országhatárokat, a közöttük levő 

távolságot és a nyelvi akadályokat. 

Rálátást nyertünk más országok oktatási 

rendszerére, nyertünk tapasztalatot, és 

főleg új BARÁTOKAT.  

Péntek este a búcsúvacsora előtt volt egy kis szabadidőnk, amikor 

megtekinthettük a szállás tőszomszédságában  található Manor parkban 

rendezett Kínai Fényfesztivált. Számos kivilágított kompozíció 

kápráztatta el az idelátogatókat.  

Hetedik nap (szombat) a hazauta-

zás napja volt. Útban Budapest 

felé már elkezdtük összeírni, hogy milyen feladatok is várnak 

ránk a márciusi találkozásig. A Litván gimnázium nagyon 

magasra állította a mércét, de bízva a Jedlikes tanárok 

kreativitásában, diákjaink talpraesettségében és az iskola 

vezetőségének segítőkészségében, biztosak lehetünk leendő 

programjaink sikerében.  

Köszönettel 

Budapest, 2018. december 6.  Beke-Szabó Lajos 


