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Bevezetés 

A projekt harmadik személyes találkozója 2019 október 13 és 19 között Portugáliában, azon 

belül Almada tartományban zajlott. Ahol az Escola Secundária com 3º Ciclo Daniel Sampaio iskola 

tanárai és diákjai látták vendégül a litván, török és magyar delegáció tagjait. Az iskola Vale 

Figueira-ban, a szállásunk pedig Caparicában található, a két város egymástól csupán pár ki-

lométerre található, de hangulatukban egészen eltérő városok. Vale Figueira Lisszabontól 

délre, egy dombvidéken fekvő kertvárosias mediterrán kisváros, míg Caparica nyugatabbra 

közvetlenül a parton fekszik tele hotelekkel és éttermekkel, és az óceán hullámainak folyama-

tos morajlásával. 13-án, vasárnap reggel 5 órakor indult a repülőnk Budapestről, a repülőúttal, 

az óraátállítással és a transzferrel együtt is még délelőtt odaértünk a hotelhez. A többi ország-

gal az első közös programunk egy közös vacsora volt, ami csak este 8-kor kezdődött, így lehe-

tőségünk volt arra, hogy addig felfedezzünk a környéket, sétáljunk a parton és megfürödhes-

sünk a nem túl meleg óceánban.  

Az esti vacsorán régi ismerősöket köszönthettünk, a többi iskolai tanárainak jelentős részével 

már együtt dolgoztunk tavaly ősszel Litvániában, majd vendégül láthattuk őket márciusban 

Budapesten. Azoknak a tanároknak pedig, akik eddig nem vettek részt a projektben kifejezet-

ten fontos volt ez az este, hiszen ekkor tudták megismerni azt a nagyjából tizenöt kollégát, 

akikkel a hét folyamán személyesen, a következő félév során pedig távolról együtt fognak dol-

gozni. A tanárok csoportja, tehát összeszokott csapatként dolgozott a hét során, de a diákok 

között is volt olyan, akik már Budapestről ismerték egymást, ráadásul két olyan portugál diák 

is volt, aki azt a magyar diákot tudta vendégül látni, akinél Budapesten lakott. Ez a már vi-

szonylag megalapozott ismeretség okozta számomra a legpozitívabb meglepetést az egész hé-

ten. Ugyanis a 24 diák különböző nemzetekből, iskolai és kulturális háttérből érkezve már az 

első nap közepére úgy viselkedett, mintha évek óta ismernék egymást. Az ő egymás felé mu-

tatott kedvességük, pozitív hozzáállásuk komolyan megerősített engem arra, hogy egy ilyen 

korú fiatalnak milyen jót tesz, ha csak egy rövid időre is de nemzetközi közegbe kerül.  

 

1. ábra közös kép a tanárokról és a diákokról 
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A vasárnapi ismerkedés után hétfőtől péntekig a napok elég hasonló ütemben teltek. Ezért 

időrendi bontás helyett inkább tematikusan írom le a hét történéseit.  

Szakmai programok 

A legutóbbi találkozó márciusban Budapesten volt, mi tanárok akkor három feladatot tűztünk 

ki magunknak: 

• CLIL órák otthon 

A CLIL módszer a tartalom és az idegen nyelv együttes tanítását jelenti, olyan óraterveket 

kellett összeállítanunk, amelyeket angol nyelven meg tudnak diákok tartani egy alacsonyabb 

évfolyamú osztály diákjainak. Ezt követően ezeket az óraterveket megosztottuk a többi ország 

tanáraival és kiválasztottunk az övéik közül egyet, amit a diákjaink megtartottak, illetve az 

órát videóval kellett dokumentálni. Az első délelőtt ezeknek az óráknak a megbeszélésével, az 

elkészített videók megnézésével telt, érdekes volt megtapasztalni, hogy ahhoz képest, amit az 

egyik országban elképzeltek, hogy valósították meg a másikban. 

• CLIL órák a helyszínen 

A velünk utazó diákok feladata az volt, hogy a helyszínen egy angol nyelvű természettudo-

mányos foglalkozást tartsanak a többi diáknak, a magyar diákok témáját ők maguk választot-

ták, ami a rovarokkal való táplálkozás volt. Hétfő és kedd délelőtt tartották ezeket az órákat, 

sajnos nem voltam jelen, mivel azzal egy időben egy másik megbeszélésen kellett lennem. De 

saját tapasztalatomból azt gondolom, hogy az első idegen nyelven félig-meddig ismeretlen 

embereknek megtartott előadás elsőre nagyon ijesztő tapasztalat, de nagyon sokat lehet belőle 

tanulni és a diákjaink büszkék lehetnek magukra, hogy megugrották ezt a feladatot. 

• Projekttéma a következő félévre 

A következő félév programja egy összetett projekt kivitelezése lesz mindegyik országban, eh-

hez először azt vállaltuk, hogy minden ország elhoz egy projektötletet Portugáliába. Ezeket az 

ötleteket kedden ismertettettünk egymással, mindegyik ország egy olyan tervvel állt elő, amit 

pár hónap alatt végig lehet vinni mindenhol, mind a négy természettudományos tantárgyat 

érinti és tartalmaz elméleti és gyakorlati munkát is a diákok számára (a négy téma a fermen-

táció, méhek, termálvizek és a távolságmérés volt). Keddről szerdára egy napig gondolkoz-

hattunk rajta, hogy melyik ötletet tudja minden csapat támogatni, végül arra jutottunk, hogy 

a méheket választjuk, így mind a négy ország tanárai vállalták, hogy a következő hónapokban 

előre egyeztetett tematika alapján matematika, kémia, fizika és biológia órákon kiemelten fog-

lalkozik a méhekkel, hogy mire az utolsó találkozóra Törökországban sor kerül össze tudjuk 

hasonlítani a különböző országban tapasztaltakat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog elsülni 

ugyanis eddig az otthon elvégzendő feladatoknál minden iskola választhatott, hogy mit sze-

retne megcsinálni, most viszont azt vállaljuk, hogy mindenki ugyanazokat a foglalkozásokat 

fogja megtartani, ami azért kifejezetten izgalmas, mert az iskolák profiljai között jelentős elté-

rések vannak. 
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A megbeszéléseken kívül több egyéb szakmai programot is szerveztek nekünk vendéglátóink.  

Hétfő délután egy egyetemi oktató tartott arról előadást, hogy hogyan érdemes diákokkal ter-

mészettudományos projekteket véghez vinni. Csütörtök délelőttre egy 90 perces gyakorlati 

foglalkozást tartottak a portugál kollegák a négy ország diákjainak, ami alapvetően a szörfözés 

fizikájára épült, a diákok nagyon élvezték és jól megalapozták a délutáni programot. 

Kulturális és szociális programok 

Ugyanis vendéglátóink minden délutánra szerveztek valami programot nekünk, ezeken álta-

lában a diákokkal együtt vettünk részt. Azt gondolom mindenki által legjobban várt program 

a csütörtök délutáni szörfoktatás volt, minden nap amikor elsétáltunk a parton azon gondol-

koztunk, hogy itt folyamatosan fúlj a szél, állandóan jönnek a hullámok, és nekünk ezeken 

kéne valahogy szörföznünk. Elég ijesztőnek tűnt, és mint kiderült nem is alaptalanul. Legtöb-

bünk elvérzett a hullámokkal szemben, elég gyorsan elfáradtunk, de mindenki egy olyan él-

ménnyel gazdagodott, ami örökre megmarad az emlékeiben. 

 

2. ábra: bal oldalon az elméleti oktatás, jobb oldalon a gyakorlati látható 

Hétfő délután Lisszabon belvárosában nézhettünk körül, meglátogatva egy múzeumot, ahol 

Portugália történelméről tanulhattunk. Kedden egy óceánmúzeumba és egy interaktív tudo-

mányos kiállításra látogathattunk el. Szerdán a közeli egyetemre látogattunk el, ahol körbeve-

zettek minket a különleges, új könyvtárukban, a Fablab nevű műhelyben, ahol a hallgatók ön-

állóan tudnak 3D nyomtatni, vagy lézerrel anyagot megmunkálni. Utána egy látványos 

tudományos ismeretterjesztő előadáson vehettünk részt, amit egy Portugáliában nagyon is-

mert tudós, médiaszemélyiség tartott. A portugál diákok közül többen dedikáltattak vele a 

foglalkozás végén, Magyarországon jelenleg nem nagyon tudok ilyet elképzelni. Esténként a 

diákok hazamentek a fogadódiákjukhoz, mi tanárok pedig közös vacsorával zártuk a napot, 

ami a mediterrán időbeosztás szerint este 8 előtt sosem kezdődött el, így nagyjából 11 órára 

értünk vissza a szállásra minden nap, amit számra elég nehéz volt megszokni, főleg össze-

egyeztetni a viszonylag korai keléssel. 

Záró gondolatok 

Harmadik egyhetes találkozó a projektben, a csapat egyre jobban összeszokott, egyre kelleme-

sebb az együtt töltött idő, egyre kevesebb idő megy el arra, hogy megértsük egymást és egyre 

több időt tudunk a tényleges munkának szentelni. Gondolkoztam azon, hogy tudtunk ilyen 
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kevés együtt töltött nap alatt ilyen jó kapcsolatot kiépíteni és arra jutottam, hogy ezen az egy-

hetes találkozók struktúrájának az egyik legnagyobb előnye, hogy lényegében reggel 8-tól este 

11-ig minden programon együtt veszünk részt, átlagosan naponta 1-2 óra olyan időnk volt, 

amit szabadon használhattunk fel, az összes többi időt a többi ország tanáraival töltjük, és így 

tényleg olyan belsőséges viszony alakult ki közöttünk, hogy már egy hét után régi barátként 

tudtunk búcsúzni egymástól. A legjobb érzés pedig az volt, amikor nagyon hasonló érzelme-

ket láttam a diákok arcán a búcsúvacsora végén. Nagyon optimistán várom a projekt befejező 

időtartamát. 

 


