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Iskolánk először vesz részt Erasmus+ pályázaton, a lehetőség Kohut Judit tanárnő előző 

munkahelyén kialakított kapcsolatainak is köszönhető. Öt pedagógus – angol nyelvet, 

természettudományos tantárgyakat oktatók és az intézményvezető -, valamint négy diák 

utazott a projekt soron következő helyszínére, Portugáliába. 

Az egyhetes rendezvényen a program – mint minden uniós pályázatban – meglehetősen sűrű 

volt, amelyet szerencsére jelentősen ellensúlyozott házigazdáink mediterrán nemzetekre 

jellemző nyugodt, kiegyensúlyozott életstílusa. Minden tervezett program hatékonyan és 

sikeresen lezajlott, még csak apró jeleit sem éreztük a sietségnek, kapkodásnak. Őszintén 
érdeklődő, fesztelen, kollegiális magatartásuk harmonikus együttműködést tett lehetővé.  

A konkrét szakmai megbeszélésekből kivonva magam, igyekeztem az összes, diákok 

előadásában, vagy közreműködésével lezajlott eseményen részt venni. Büszkén hallgattam 

angol nyelvű előadásaikat, csodáltam fejlett kommunikációs készségeiket, lenyűgözött 

nyíltságuk, közvetlenségük. A négy nemzet tanulói gyakorlatilag az első pillanattól kezdve 

összekovácsolódtak, homogén csoporttá alakultak. Komoly tekintettel figyelték egymás 

előadásait, máskor harsányan énekeltek a buszon, vagy önfeledten táncoltak, szórakoztak a 

záró rendezvényen. Kétség sem férhet hozzá, hogy a színvonalas iskolai foglalkozások során 

tovább erősödött a természettudományos tantárgyak iránt érzett vonzalmuk, csiszolódott 

angol nyelvtudásuk, társaik révén megannyi új kulturális, történelmi ismerettel gyarapodtak. 

A pedagógusok szakmai előadásokkal készültek, megvitatták országaik oktatási struktúrájának 

különbözőségeit, boncolgatták a természettudományos tantárgyak tanításának fejlesztési 

lehetőségeit. Megállapodtak a következő – márciusban lezajló törökországi – közös projekt fő 

témájában, konkrét feladataiban, a megvalósítás ütemtervében. 

Pedagógusok és diákok 

szerte Európából. 



A tudományos szakmai munkát számos érdekes és izgalmas program színesítette a hét 

folyamán. Megfordultuk a lisszaboni forgatagban, megismertük a főváros legfontosabb 

történelmi eseményeit, jártunk a Nemzetek Parkjában, A tudás pavilonjában, az 

Óceániumban, az egyetem természettudományi és technológiai karán. 

Megkaptuk a lehetőséget, hogy szörfözhessünk az Atlanti-óceánon, de mégsem éltünk vele. 

A magyar csapat bátrai. Itt 

még hittünk a csodában. 

Vezetőként különösen hasznosnak gondolom az utazást abból a szempontból, hogy 

megismerhettem a portugál fogadó iskolát, mely – immár harmadik éve – egyben diákcsere 

partnerünk is. Így bepillantást nyerhettem hol töltenek diákjaink szűk két hetet, megnyugtató 

volt látni a hatalmas területen fekvő, több mint ezer diákot foglalkoztató modern 

gimnáziumot, a lelkiismeretes és segítőkész pedagógusokat. 

És ha lesz legközelebb, talán majd a szörfözés is jobban megy. 
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