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Comenius program: külföldi diákok a Széchenyiben

„Jó hírünket viszik”
Minden tekintetben felejthetetlen volt a Comenius programban részt vevő Gróf Széchenyi István
Általános és Két Tannyelvű Iskola március 18-a és 24-e között lezajlott eseménysorozata – mondták
azok a külföldi vendégek, aki egy héten keresztül voltak Budapest és Csepel vendégei az Európai
Bizottság által kiírt iskolai program keretében. Az 56 fős delegáció tagjai élményekkel telve és
tapasztalatokkal gazdagodva indultak haza.
A Comenius program lehetőséget ad a nemzetközi együttműködésekben részt vevő iskoláknak a közös
munkára egy vagy több, közös érdeklődésre számot tartó témában. Az iskolai kapcsolatok segítenek a
tanároknak és diákoknak, hogy megszerezzék és fejlesszék tudásukat nemcsak a választott területen,
hanem – többek között – a csapatmunka, a szociális kapcsolatok, az információs és kommunikációs
eszközök használata terén is.

Cserépné Varga Veronika, a Gróf Széchenyi István Iskola intézményvezetője az eseményekben
bővelkedő hetet követően kissé fáradtan mesélt tapasztalatairól a Csepeli Hírmondónak:

Nagyon pozitív tapasztalatokkal gazdagodtunk az elmúlt hét során, és bizony már érkeznek a
visszajelzések vendégeinktől, hogy mennyire jól érezték magukat nálunk, hogy milyen gyönyörűnek
látták Budapestet, s hogy az itt töltött idő után milyen nehéz volt visszacsöppenniük az átlagos
hétköznapokba. Leginkább kisebb városokból érkeztek hozzánk a diákok és tanáraik, akiknek bizony
nagy szó volt az, hogy egy fővárosban vendégeskedhetnek. Megérkezésüket követően március 19-én, itt
az iskolában hivatalosan is köszöntöttük a lengyel, litván, olasz, német, angol, finn és spanyol
küldöttségeket; diákjaink műsorral is üdvözölték a vendégeket.

A csepeli tanintézmény immár két éve vesz részt a Comenius programban, a projekt hivatalos hazai
szervének, a Tempus közalapítványnak a segítségével. A Széchenyi iskola angol szakos tanára, Kovács
Attiláné a program főkoordinátora, hiszen a Comenius hivatalos nyelve az angol. A XXI. kerületi iskola
részvételével zajló projekt központi eleme a víz és a hozzá kapcsolódó témák – például a hajózás, a
környezetvédelem, a víz vizsgálata –, így a szakmai és kulturális programok szorosan kötődtek ezekhez.
A projekt további fontos része az idegen nyelv ismerete és használata, ami a Széchenyiben évek óta
zajló két idegen nyelv oktatásának köszönhetően alapvetően biztosított. A csepeli küldöttség három
alkalommal látogatott el külföldre: 2010-ben Spanyolországban, 2011-ben pedig Litvániában és
Finnországban vendégeskedtek, ahol megismerhették az ottani partneriskolákban zajló munkát, és a
hétköznapi életbe is betekintést nyertek. Csakúgy, mint most itt Csepelen, ott is családoknál szállásolták
el a tanulókat.
A sokrétű program megszervezése nem kis feladatot jelentett, főleg úgy, hogy az iskolai rendnek
megfelelően az intézményben folyamatos tanítás zajlott. Szerencsére sikerült mindenre sort kerítettünk.
Nagy tetszést aratott a parlamenti látogatás, de a gyerekek megnézték a főváros nevezetességeit, jártak
az Operában is, illetve az egyik este hajóról csodálták meg a budapesti panorámát, ami mindenkit
elbűvölt. Ellátogattak Szentendrére, és Visegrádon lovagi tornán vettek részt. A víz világnapján a
Csodák Palotájába látogattak – vízzel kapcsolatos kísérletekben vettek részt –, és a gellérthegyi
víztározóba is elvittük őket, ami nem csak nekik jelent nagy élményt.
A lengyel küldöttségnek külön is sikerült örömet szerezni…
Valóban, őket sikerült eljuttatnunk a március 22-ei lengyel és magyar államfői látogatásra és
emléktábla-avatásra, aminek nagyon örültek a gyerekek, ugyanis még soha nem látták élőben a saját
köztársasági elnöküket. Ezért külön köszönetet is mondtak nekünk.
Jól sikerültek az iskolai programok is: az úgynevezett workshopokban kézműves-foglalkozásokat,
játékos vetélkedőket rendeztünk, és különösen sikeres volt a közös tánctanulás, ahol a magyar
néptáncok alapjait próbálták elsajátítani.
Az iskoláról is pozitív visszajelzéseket kaptunk, szinte az első helyiségtől az utolsóig végigjárták és
dicsérték, azt mondták, hogy egyszerűsége mellett nagyon barátságos hangulatú.

Megkóstolták-e a magyar konyha ételeit a vendégek?
Természetesen! Különösen az az ebéd ízlett nekik, amit Jenei János tanár úr saját kezűleg készített el itt
az iskolában: bográcsban főzött gulyáslevest.

Záró programunk a Tropicariumban volt, ami nem mindennapi környezetet biztosított a
búcsúzkodáshoz: egy különteremben néztük meg közösen az egy hét alatt készített videókat,
kisfilmeket, majd mindannyian táncmulatsággal búcsúztunk a programtól és egymástól. A gyerekek
között barátságok szövődtek, mindenki kellemes emlékekkel utazott haza, így biztosan jó hírét viszik
majd Magyarországnak és Csepelnek is.
Lesz-e folytatása a Comeniusnak az iskolában?
Május elején Németországban zárul ez a program, és folyamatosan lehet pályázni a következőre, ám mi
egyelőre szeretnénk most egy kis lélegzethez jutni a meglehetősen sűrű időszak után. Később
természetesen ismét csatlakozhatunk ehhez a sok lehetőséget magában hordó, rendkívüli élményeket
adó programhoz.
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