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Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, ifjúságügyet és sportot támogató programjának része.   

Tanáraink 2020-ban pályáztak és nyertek. A partneriskolák, az olasz Liceo Scientifico A. Romita 

és a portugál Colégio de Sao Goncalo de Amarante, egy-egy hétre látogatják meg egymást tizenöt 

fős csoportokkal és közösen ismerik meg, dolgozzák fel a projektben megfogalmazott témákat. A 

projekt középpontjában a fiatalok és a kulturális örökség viszonya áll. A diákok csoportmunkában 

ismerik meg saját városuk számukra meghatározó elemeit, amelyek összeillesztésével tematikus 

városi túrákat terveznek meg angol nyelven. Azzal is foglalkoznak, hogyan képzelik el városuk 

jövőjét, illetve hogy a fenntartható fejlődés milyen pozitív és negatív példáit tudják felkutatni a 

környezetükben. A projekt kitér a fiatalok kedvenc helyeire és arra, hogyan használják a várost. 

Nyilván érdekes lesz összehasonlítani egy nagyváros, Budapest és a két vidéki kisváros, a 

portugáliai Amarante és az olaszországi Campobasso életérzését, életformáját. 

2021. november 27. és december 04. között valósult meg az első mobilitás, melynek keretében a 

portugál iskola diákjai és tanárai érkeztek Budapestre. A vírushelyzet miatt sajnos az olasz tanulók 

nem tudtak eljönni Magyarországra, de így sem csüggedtünk el. 
 

Az első napot mindenki a családjával töltötte. Hétfőn az első órában köszöntöttük és körbevezettük 

a külföldieket az iskolában, majd pedig indultak a diákcsoportok által megtervezett és vezetett 

városi séták. Az első nap a Hősök tere - Andrássy út - Szent István Bazilika volt az útvonal. Kedden 

a Várnegyedet jártuk végig, a Nemzeti Galériát is meglátogattuk, ahol a portugálok kiválaszthatták 

kedvenc magyar festményüket. A Várból a Vörösmarty téren lévő karácsonyi vásárra vezetett az 

utunk. Szerdán Újlipótváros kiemelt részeit néztük meg, csütörtökön pedig a Csodák Palotájában 

ismerkedtünk meg kísérletekkel. Este sem unatkoztunk, az iskolai tánctanításnak és közös táncnak 

köszönhetően. Az utolsó előtti napra is maradt látnivaló; a zsidónegyedben és a Dohány utcai 

zsinagógában jártunk, majd az Oktogon és környéke következett. 

December 4-én elérkezett az utolsó nap, a könnyes búcsú ideje, de remélhetőleg csak áprilisig kell 

várnunk a következő találkozóig. 

Innen is szeretnénk megköszönni tanáraink kitartó munkáját! 
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