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A 2019-ben elkezdett Erasmus intézményi szintű együttműködési 

programjainkat a koronavírus okozta világjárvány miatt eddig csak online 

találkozókon tudtuk megszervezni. De az idei március változást hozott pályázati 

életünkben, és a programon belül elsőként mi tudtuk vendégül látni partnereinket 

a barcelonai Bon Pastor és a svédországi Hultdalsskolan iskolákból. A spanyol 

partner intézményből 8 diák és két kolléga, a spanyolból 7 diák és két tanár , a 

Budaörsi 1. Számú Általános Iskolából pedig 13 diák és három kolléga vágott 

neki a háromnapos immár jelenléti közös munkának. 

A témánk ezúttal a demokráciára nevelés volt.  

Az első nap az ismerkedés jegyében telt el, az iskolai találkozás után, egy 

budaörsi séta következett érintve a Kálvária dombot, a Kőhegyet, a 

Heimatmúzeumot. Mire a vacsora színhelyére értünk ((Fenyő vendéglő), egy 

egységes kis csapat benyomását keltettük: a gyerekek vidáman, fesztelenül 

csacsogtak angolul egymással. 



                                             

  

Második nap már komoly témák is előkerültek: tanulmányoztuk a három 

ország demokratikus felépítését; választási rendszerét; egy élő béke jelet 

formáltunk megemlékezve a szomszédunkba dúló háborúról; kis csoportokban 

leveleket, üzeneteket fogalmaztunk meg az ukrán diáktársainknak. Délután pedig 

volt diákunk, Torgyik Éva UNICEF nagykövet, segítségével ismerkedtünk az 

UNICEF szerepével, munkájával, esélyegyenlőségi játékok segítségével tanultuk 

az alapvető gyermeki jogokat, kötelességeket. Este egy közös szabadtéri játékkal 

és pizzázással zártuk a napunkat. 



                                             

 

 

 

   

A harmadik nap budapesti kiránduláson vettünk részt: látogatást tettünk az 

Országházban, vásároltunk a Vásárcsarnokban, felfedező kvíz segítségével 

ismerkedtünk meg a Budai vár történelmével, kincseivel. Közben énekeltünk, 

táncoltunk, jókedvre derítettük környezetünket. Az este is izgalmasra sikeredett, 

hiszen a szülők által szervezett falmászás folyamán kipróbálhattuk 

ügyességünket, születésnapozhattunk és még inkább elmélyítettük baráti 

kapcsolatainkat. 



                                             
 

        

 

     

 

A negyedik napon ismét kis csoportokban dolgoztunk. Egy igazi választási 

kampányt kellett megszerveznünk és lebonyolítanunk. Vezetőt választottunk, 

minden csoport megtervezte saját logóját, kampány dalt kerestünk, programot 

írtunk, kortes beszédet mondtuk, s végül titkosan szavaztuk meg Erasmus 



                                             
csapatunk közös vezetőjét. Az este már szomorkásan telt el, még társunk 

nagymamája által készített finom gulyás sem tudta feledtetni velünk, hogy ez volt 

az utolsó együtt töltött napunk. Másnap vendégeink repülőre ültek és hazautaztak. 

 

     

 

   



                                             

       

 

Reméljük, októberben tényleg újra tudunk személyesen találkozni ezúttal 

Barcelonában. 

 

A hét során készült videóink: 

Erasmus+ World Peace - YouTube 

Wall climbing Erasmus+ Budaörs - YouTube 

Erasmus Flashmob - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=6JJ0_MWt1wk
https://www.youtube.com/watch?v=I5ho2Vhe_nU
https://www.youtube.com/watch?v=0CxuWzWjXDE


                                             
 

 

  

 

 


