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A héten három napon keresztül zajlott Iskolánkban az Erasmus magyarországi meetingje,
melyen a hat országból (Ausztria, Spanyolország, Cseh Köztársaság, Olaszország, Románia
és Magyarország) érkező kollégákkal a Designthinking című közös projektünk keretében öszszegeztük az együttműködésünk idei tanévben szerzett tapasztalatait, valamint raktuk le a
következő tanévre vonatkozó feladatok alapköveit.
A kedd reggel nagy ölelésekkel és széles mosolyokkal indult, hisz több olyan résztvevő is
találkozott Iskolánkban, akik a legelső projektindító megbeszélés hetéről ismerik már egymást. Oláh-Száraz Ildikó a magyar projekt koordinátora nyitotta meg, majd Légrádi Zsuzsanna igazgatónő rövid, angol nyelvű beszédével indította a találkozót, ezt követően Ďr Salamon
Anikó mutatta be a Centrumot majd pedig két végzős tanuló az intézményünket. A spanyol
csapat vezetésével indult az első napirendi pont megvitatása, valamint az utóbbi hónapokban
kérdőíveket segítségével véleményezni kellett a diákoknak, tanároknak és a koordinátoroknak
a Spanyolországi találkozót és ennek az összegzését hallottuk. Majd a továbbiakban a jövőre
vonatkozó elképzelésekkel foglalkoztak a résztvevők. Itt felmerült a következő találkozók
időpontjainak módosítási lehetősége, mely a mediterrán nemzetek vérmérsékletének, valamint
a cseh és az osztrák partnerek konkrétabb elképzeléseinek köszönhetően jellemzően kicsit
magasabb frekvenciatartományban zajlik kilépve a formális keretek közül. Élesné Kecskés
Ildikó hasonló energiával fogta meg és vezette végig ezeket a vitákat a megoldás felé. A kései
ebéd a Trófea Étterem Király utcai egységében zajlott, melyhez a Gozsdu udvaron át vezetett
az utunk, mivel vendégeink kíváncsiak voltak a turisták által oly közkedvelt apró belvárosi
„negyed” hangulatára is. A korlátlan étel- és italfogyasztást szabadprogram követte, majd este
az Operett Színházban a magyar virtust erőteljesen bemutató Marica grófnő darabra kísérték
el két munkatársunk a nemzetközi csapatot.
A szerda reggel is kisebb csúszással indult az olasz team lazább időérzékelése miatt. Nagy
Balázs kollégánk napindító előadása nagy sikert aratott, miután bemutatta a keresztneve betűinek nemzetközi szintű értelmezését, így ismertetve meg a külföldi csapattagokat a megfelelő
kiejtéssel. A délelőtt moderálása az ő feladata volt. A program két 13. évfolyamos prezentációjával folytatódott a magyar csapat vállalkozás ötletéről, majd pedig Nádasi-Malinka Krisztina kolléganőnk pénzügy témakörben készített szabadulószoba játékát – mint módszertani bemutatót - próbálhatták ki a vendégeink, mely szintén remek hangulatban zajlott. A gyors felfrissülést hozó kávészünetet követően az Ötletbank témakörben ismertettük a Nemzeti Tehetségprogramban zajló projektünket, melyben 20 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
diákunk tehetséggondozása zajlik. Ehhez kapcsolódóan Sipos Éva tartott egy rövid prezentációt, majd a programhoz kapcsolódó külföldi szakmai tanulmányútról három tehetségígéret
tanuló adta elő a bemutatóját. Ezt követően a magyar tanulók valamennyi résztvevővel interjút készítettek irányított kérdések alapján, melyet közben podcaston rögzítettek a spanyol
partnereink.
A tartalmas napot követően a Liszt Ferenc tér egyik – a turisták által is – kedvelt éttermében
fogyasztottuk el az ebédünket, majd pedig buszos városnézés következett. A spanyol partnerek már az első napon beszámoltak róla, hogy napi 20 kilométert gyalogoltak, oly sok neveze-

tességet megnéztek Budapesten. A látogatóinkat kifejezetten érdekelték a romkocsmák, melyekről Budapest méltán ismert, így a látogatható helyekre vonatkozóan is információval láttuk el őket.
Csütörtökön a cseh team vezetésével zajlott a workshop, majd pedig Bohus-Krajó Mónika
igazgatóhelyettes Iskolánk remek módszertani gyakorlatát prezentálta a résztvevőknek, mely
egy közös produktum kialakítása céljából évfolyamtól és szaktól függetlenül együttműködésre
bírta rá a tanulóinkat. A bemutatója nagy érdeklődést váltott ki, hiszen az eredmények magukért beszéltek, ez valóban egy remek kezdeményezés volt ebben a tanévben. A nap hátralevő
részében a spanyol koordinátor csapat az ECIE-ről tartott prezentációt, valamint sor került
még a Nemzeti Tehetségprogram pályázatunk keretében kialakított mintaraktár bemutatására
is. Ez ugyancsak nagy sikert aratott, hiszen az Erasmus projekt épp a tanulók vállalkozási
készségeinek fejlesztését támogatja hasonlóan az NTP programban kitűzött céljainkhoz.
A három együtt töltött nap zárásaként helyben, Intézményünkben tartottuk meg a záró fogadást hagyományos magyar ételek és italok fogyasztásával. Remek hangulat kerekedett, vendégeink láthatóan elégedettek voltak a nálunk szerzett tapasztalatokkal és élményekkel.

