Erasmus+ pályázattal Spanyolországban
Az első repülőút izgalma. Milyen lesz együtt lakni egy spanyol családdal? Vajon milyen lesz a
vendéglátó „tesó”? Milyen látnivalókat nézünk meg? Milyen lesz a sulijukba járni? Nekünk is kell
egyenruha?
Rengeteg kérdés megfogalmazódott a repülőtéren a búcsúzkodás izgalmában a hat széchenyis diáktól,
akik abba a szerencsés helyzetbe kerültek, hogy április elseje és hatodika között részt vehettek a
spanyolországi Guadalajarában, Kasztília tartomány második legnagyobb városában a Forceful History
and Language-applying competence based methodology című Erasmus+ KA2-es pályázatunk második
találkozóján.
A Széchenyi István Általános Iskola 2018 és 2020 között együtt dolgozik három másik ország –
Bulgária, Olaszország és Spanyolország - egy-egy iskolájával egy közös uniós projekten, melynek témája
az ókori római birodalom ma is fellelhető emlékeinek, kulturális örökségének megismerése. Emellett
persze fontos cél a kulcskompetenciák fejlesztése. A projekt nemzetközi környezetben teremt
lehetőséget az együttműködésen alapuló tanulásra, nyelvfejlesztésre. Első lépésként novemberben
hat nyolcadikos diákunk Rómába utazott, ahol többek között a Colosseum és a Forum Romanum
megtekintése közben ismerték meg a másik három ország csoportjait.
Most Spanyolországban a vendéglátóink mindenre kiterjedő figyelme, segítőkészsége és a roppant
alapos előkészítő munka meghozta gyümölcsét, fantasztikus hetet töltöttünk házigazdáinkkal és a
nemzetközi projektcsapatok tagjaival! Meglátogattuk a római birodalomból fennmaradt közel kétezer
éves épületek és városok maradványait Segóbriga, Carranque, valamint Alcála régészeti területein.
Megnéztük híres írójuk, Cervantes szülőházát Alcála de Henaresben, ahol a Don Quijote egy 1970-es
években kiadott magyar nyelvű példányát is őrzik sok más emléktárgy között. Jártunk Madridban, a
nyüzsgő fővárosban, amely forgatagával, hatalmas tereivel, parkjaival, gyönyörű épületeivel igazán
lenyűgöző város. Az iskolában töltött napok is nagyszerűek voltak. A diákok a vendéglátó gyerekekkel
közösen tanórákon vettek részt, míg nekünk, tanároknak külön tanítás módszertani képzést szerveztek.
Az együttlétünk utolsó napján vendéglátóink, a Sagrado Corazón iskola tanárai és diákjai
meglepetésműsorral készültek, nagyon megható volt. Az előadás végén mindenki ajándékpólót kapott,
amelyre a projekt-logót nyomtatták rá. Nagy örömünkre a projekt LOGO-versenyét mi nyertük
tanítványunk, Koppányi Katalin rajzával, így az ő műve díszít majd mindent a két év során, ami a
projekthez köthető, legyen az esemény vagy ajándéktárgy. A találkozó tiszteletére nem várt
meglepetésként emléktáblát avattak az iskola főbejáratánál. A szülők pedig az utolsó délutánon közös
churros-partit szerveztek a nemzetközi gyerekcsapatnak, ugyanis a népszerű spanyol édesség lett a
tanulók kedvence!

Az utazás előtti készülődés izgalmaira néhány válasz a diákoktól a hazaérkezést követően: „A repülés
nagyon klassz volt! Élveztem minden pillanatát!” „Angolból sokat fejlődtem. Első nap még alig mertem
megszólalni, a hét végére mindent meg tudtunk beszélni.” „Nagyon kedves volt a család! Mondták,
hogy bármikor visszamehetek hozzájuk vendégségbe. Sőt! Lehet, nyáron ők is eljönnek
Magyarországra!” „Nagyon jól összebarátkoztunk mi hatan is!” „Annyi minden történt, azon
csodálkozom, hogy fért bele mindez egy hétbe!”

Októberben mi leszünk a vendéglátók, három országból fogadunk csoportokat Dunakeszin! Azon
dolgozunk, hogy hasonló élményekkel tudjuk megajándékozni vendégeinket!
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