2015 Erasmus+
Debrecen
A 2015-ös magyarországi Erasmus+ projecttalálkozó november 8-tól 14-ig Debrecenben
zajlott. Ez alatt az egy hét alatt rengeteg élményben és érdekes projectmunkában lehetett
részünk, mely hosszú ideig elkísér majd bennünket.
November 8-án, vasárnap este 11-kor érkezett meg a busz a spanyol, francia, német és
lengyel tanulókkal és tanárokkal. A diákok fogadócsaládoknál aludtak, míg a tanárok a
Korona Hotelben találtak szállást.
Hétfőn 9 órakor kezdődött a program a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziumában, ahol az igazgató úr és a kísérő tanárok mondtak pár üdvözlő szót. Ez után
három prezentáció következett: egy, ami bemutatta Magyarországot, egy, ami Debrecent
ismertette meg a hallgatósággal, és egy iskolánkról szóló. Egy kis kávészünet után két
csapatra szakadtunk, egyenlő arányban minden nemzetből, vegyesen. Az egyik csapat azokat
az előzetesen már elkészített interjúkat dolgozta fel, amelyekben egy külföldi ember
tapasztalatait hallhatjuk az adott országban való elhelyezkedéséről és munkaviszonyairól. A
másik csapat egy másik teremben pedig az adott országból kiutazó fiatal interjúikat tekintette
meg és dolgozta fel. A hallottakból a későbbiekben prezentációt kellett készíteni a külföldön
való munkavállalás előnyeiről és hátrányairól, belecsempészve a saját motivációnkat és
véleményünket. Délben az iskola menzáján elfogyasztottuk az ebédünket, majd kora
délutántól sötétedésig a magyar fogadó diákok játékos kvízt tartottak a város bemutatásához.
Másnap, kedden fél kilenckor kezdődtek a programok. Ekkor már nem oszlottunk két
csapatra, együtt elemeztük ki a harmadik interjú típust: cégek, társaságok vezetőségével a
jelentkező munkaerő válogatásáról és a hozzájuk támasztott elvárásokról. Egy kávészünet
után a külföldi diákok a cserediákjaikat követve beültek egy órára, majd az ebéd után
ellátogattak a Debreceni Egyetemre.
November 11-én, szerdán háromnegyed kilenckor kezdődött a duplaórás nyelvkurzus
magyar nyelvből. Ezután a nyelv nehézségeitől kimerült diákok egy magyar néptánc
bemutatón vettek részt, ahol ők is próbára tehették tánctudásukat. Az iskolában elköltött ebéd
után a diákok tanáraikkal együtt a British Telecom érdekes előadásaira látogattak el, majd
felüdülésképpen az Aquaticum vízi élményparkjában töltöttek el pár órát.
Csütörtökön a külföldi diákok és tanárok pár magyar kísérővel elutaztak Tokajra, ahol
túrázhattak a természetben és borkóstolón is részt vettek. Este érkeztek haza, fogadó diákjaik
az iskola elé mentek értük.
November 13-án, pénteken háromnegyed kilenckor kezdődött a vizsga magyar
nyelvből-szerencsére nem bukott meg senki. Egy újabb óralátogatás és már a szokásos iskolai
étkezés után a diákok napközbeni programja véget ért. Este hétkor találkoztunkk újra, ahol a
magyarok búcsú bulit tartottak egy bowling pályán, sok-sok pizzával.
És végül az utolsó nap már csak a pakolásról és búcsúzkodásról szólt. Délelőtt 10-kor
hagyta el a busz az iskola parkolóját. Összességében egy csodálatos élmény volt ez a hét
mindannyiunknak, és remélem még sok hasonlóban lehet részem.
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