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A két éves INTEReST projekt harmadik találkozójára 

utaztunk ki Lisszabon elővárosába, Almadába, a 

Portugál partneriskola programjaira. Túl a félidőn a 

projektre más szemmel néztem, mint az előző 

alkalmakkor: már rutinosan dolgoztunk együtt 

azokkal, akiket Litvániából és Budapestről jól 

ismertünk a külföldi kollégák közül, és ugyanilyen 

gyakorlattal törekedtünk bevonni az újakat is, akik 

most először utaztak el országukból. S bár könnyebb 

út lenne a már ismert munkabírású kollégákra 

támaszkodni a szakmai projektek futtatása során, úgy hiszem, hogy feladatunk támogatni azon tanár 

kollégáink fejlődését is, akik a két éves munkának csak egy-egy szeletébe tudnak becsatlakozni 

valamely iskolából. Nem mindenki iskolai leterheltsége vagy magánélete engedi meg, hogy a két év 

során folyamatosan annyi szabad kapacitást tudjon egy angol nyelvű kooperációra fordítani, mint 

amennyit egy ilyen nagyszabású program igényel. Nem minden intézmény képes stabil emberekkel 

dolgozni, ezért törekszünk ennek megfelelően alakítani a találkozók közötti feladatokat. 

Voltunk már vendégek Litvániában és vendéglátók Budapesten, így a programokon való részvétel 

közben a résztvevők számára sokszor láthatatlan munkát is más szemmel néztem. Láttam a portugál 

kollégákon, mekkora teher egyszerre szakmai szervezőnek, résztvevőnek és technikai szervezőnek is 

lenni, miközben a diákokat fogadó tizenkét tanulójukért is folyamatosan feleltek.  

Ahogy Budapesten tavasszal, úgy most Almadában is egyszerre két program zajlott: egy tanári 

konferencia a tizennyolc pedagógusnak, és a diákok részére szervezett természettudományos 

programok. Nem csak a szervező portugál tanárok érezték úgy, hogy egyszerre két helyen szeretnének 

lenni: nekem is nehéz volt néha választani aközött, hogy a diákjaim mellett legyek, vagy a számomra 

legalább annyira fontos tanári programokon vegyek részt.  

Az elmúlt fél évben végzett munkáról való összefoglaló beszélgetésből számomra az volt a leginkább 

tanulságos, hogy most, nagyjából egy év után jutott el a négy intézmény oda, hogy tudjuk, érezzük, 

mivel támogathatjuk egymást. Kezdjük megtalálni azokat a pontokat, amiket saját szokásvilágunkból 

el tudunk engedni a konszenzus kedvéért. Sokszor nem is a szaktantárgyi szinteltérés okozza a 

nehézséget, hanem olyan egyszerű technikai kérdések, mint hogy a határidők megszabását hogyan 

befolyásolja a négy különböző tanév rendje. Mivel az elmúlt féléves blokkban saját diákjainknak kellett 

természettudományos témájú órát tartania angol 

nyelven valamely másik osztályunkban, nekem 

különösen érdekes volt ez a kihívás, mert 

mentortanári tanulmányaimat is kamatoztattam a 

diákokkal való készülés során.  

Portugáliába két programmal készültünk: egyrészt 

az utazó diákoknak kellett egy CLIL órát tartaniuk 

kint a húsz másik diáknak, másrészt a tanároknak 

kellett egy projektötletet vinniük. Kohut Judittal 

együtt készítettük fel a diákokat, az ő ötletüket 



gondoltuk tovább és a CLIL (Content and Language Integrated Learning) formáin belül maradva 

tartottak egy biológiai témájú órát az emberiség bogarakkal való táplálásának kapcsán. Sikerként éltem 

meg, hogy ahhoz képest, egy negyed órás általuk tervezett előadásból indultunk ki, végül egy hatvan 

perces interaktív, csoportos vitán alapuló órát vezényeltek le, melybe beépített kahoot! játékot saját 

maguk állították össze. S bár egyetlen óra megtartásától senki se válik tanárrá, a közös tervezési 

folyamattal, az irányított vita megvalósításával, a visszajelzésekre adandó rutinreakció begyakorlásával 

és a kimenet mérésével egy kicsit más irányból láthattak rá a tanulás/tanítás folyamatára. 

A kivitt projektötletünket a Termálvíz témája köré 

építettük fel. S bár nem ezt választotta a négy 

ország tanár csapata megvalósításra, én szerettem, 

hogy kollégáimmal együtt gondolhattuk végig több 

tantárgy szempontjából ugyanazon témát. Még 

nem volt részem olyan projektben, mely ennyire 

komplex módon vonja be a természettudományos 

tanárokat, ahol az együtt gondolkodásba ennyi 

energiát kellett fektetni. A négy ország témája közül 

végül a Portugálok ötlete nyerte el mindannyiunk 

tetszését, mely a Bee INTEReST nevet viselte, és a méhek köré épít fel több lépésből álló projektet. 

Izgalmas felvetés és valóban mind a négy tantárgyra jól alkalmazható, bár már az ottani egyeztetés 

során kiderült, hogy egész más szinten lesz megvalósítható a négy iskolában. Úgy hiszem, itt is sok 

kompromisszumot kell majd kötnünk. Mivel tantárgyanként fogunk együtt dolgozni, nekem egy 

portugál, egy török és három litván matematika tanárral kell együttműködnöm. A kinti megegyezés 

alapján minden tantárgynak van egy-egy felelőse, a matematikának én lettem (a fizika Radnai 

Tamáshoz került, a biológiát és a kémiát egy-egy portugál kolléga vállalta el). Nehéz kihívás ez, mert a 

litván és a török kollégák gyér angol nyelvtudása blokkolja az együttgondolkodás megvalósulását, 

energiáink nagy részét a kommunikáció köti majd le. 

Hétköznap délelőttjeink nagyjából egyformán 

teltek: két blokkban voltak előadások vagy 

megbeszélések a tanároknak, melyeken az elmúlt 

fél év munkáját értékeltük ki, vagy a következő fél 

év projektjét beszéltük át. Eközben a gyerekek 

különböző természettudományos programokon 

vettek rész. A délutánok változatosak voltak ehhez 

képest: első nap Lisszabon történelmi városrészét 

néztük meg, második nap az Ócenáriumba és a 

lisszaboni „Csodák Palotájába” (Pavilhao do 

Conhecimento) látogattunk el. Harmadik napon a helyi egyetem campusán volt lehetőségünk egy 

matematikai előadást meghallgatnunk Rogerio Martinstől ( https://youtu.be/Rmz5rFzwVrc ). Ez 

nekem szakmai szempontból különösen érdekes volt. Az előadó Portugáliában népszerű influencer, 

sok portugál diák követi a youtube csatornáját és a tv műsorát – autogramot kértek tőle és szelfiztek 

vele – és ez a fajta népszerűség Magyarországról nézve meglepő, ha egy matematikusról van szó. 

Másrészt az előadás során bemutatott matematikai érdekességek a mi, magyarországi matematika-

felfogásunk és Nemzeti Alaptantervünk szerint nem tartozik a tantárgyunkhoz. Egy kivételével ezek 

fizikai, mérnöki felvetések voltak, melyekre a megoldást nálunk az alkalmazott matematikusok és 

fizikusok adják meg, így nem hozhattam haza igazán inspiráló problémákat magammal, amiket órára 

is bevihetnék, de lelkesedése rám ragadt. Különösen tanulságos volt számomra, hogyan reagáltak a 

török kollégák a szerintünk magával ragadó előadóra. Az ő felfogásuk szerint túl sokat mozgott a 

https://youtu.be/Rmz5rFzwVrc


színpadon, és egy tanárnak egész órán egy helyben 

kell állnia a tábla közelében, nehogy elterelje a 

diákok figyelmét a témáról. 

A csütörtöki program volt szerintem a hét 

csúcspontja: délelőtt egy összevont órán a szörfözés 

fizikájáról, biológiai hatásairól tanulhattak a 

gyerekek. Mivel a portugál oktatási rendszerben 

hétköznapi, hogy egy osztálynak egyszerre tart órát 

egy biológia és egy fizika tanár, a helyi kollégák 

rutinosak voltak mind a tervezés folyamatában, 

mint a csoportmunkák kézbentartásában. Úgy hiszem, ezen a téren tanulhatunk tőlük a legtöbbet, és 

itt hiányolom a legjobban, hogy a projekt megvalósítására nincs órakeretünk, nem tudunk a kollégákkal 

együtt kipróbálni olyan munkaformákat, amiket magunkkal vihetünk a hétköznapi alkalmakra is. A 

remek elméletet gyakorlati megvalósulás követte, és a diákokkal együtt részt vehettünk egy 

szörfleckén az óceánban. Bevallom, én kudarcként éltem meg, a balatoni sikeres szörfözési rutinom 

semmit se ért az óceán szívóerejével szemben, többet voltam a víz alatt, mint felett, és azt az egy sikert 

könyvelhetem el, hogy egy gyereket se vágott fejbe a messze úszó deszkám – csak engem rántott le 

folyton a hullámok alá a bokámra kötött madzaggal. Végérvényesen eldőlt, hogy a Balaton a világ 

legcsodálatosabb vízfelülete. 

Ahogy az előző alkalmakkor is, a fényképes dokumentálást most is elvállaltam. 

Kifejezetten élveztem, hogy olyan képeket készíthetek, melyeken négy 

különböző ország diákja dolgozik együtt egy-egy feladaton, vagy a tanár 

kollégák találják fel magukat, sokszor az angoltudásuk hiányosságait a szakma 

közös nyelvével egészítve ki. Megtalálni a megfelelő perspektívát, játszani a 

fény beesési szögével vagy a mélységélességgel, hogy az általam fontosnak 

tartott mozzanatot hangsúlyozhassam, mindig érdekes fejlődési lehetőség. A 

fényképezés természetes következménye, hogy rólam alig készültek képek, s 

bár ez a szememben előny, kétségtelen, hogy a vizuális dokumentálást 

megnehezíti. Aranyos volt a diákjainktól, ahogy időnként kikapták a kezemből 

a gépet, hogy én is rajta legyek – a vége felé már nem csak a magyar gyerekeink, de a portugálok is 

felbátorodtak. Különösen csapatépítőnek éltem meg a közös szelfizéseket diákjainkkal és kollégákkal 

egyaránt. 

A repülők menetrendje miatt az érkezés vasárnapja és az indulás szombatja is egész nap a 

rendelkezésünkre állt. S bár alig egy órára voltunk tömegközlekedéssel Lisszabon belvárosától, mégis 

Almadában – pontosabban Costa de Capricán 

maradtunk mindkét nap. Remek lehetőség volt ez 

arra, hogy az otthoni kollégáimat is megismerjem 

kötetlen helyzetben, hogy a monoton munkanapok 

sokszor lélekölő, türelmetlen légkörét félretéve a 

közös nevetésekkel feltöltődve térjünk haza. 

Hiszem, hogy ezt a hangulatot ki tudjuk terjeszteni, 

hogy a közös élmény mindannyiunkat inspirál rá, 

bevonjunk mennél többeket ebbe a különleges 

munkába.  

 


