
Nemzetközi projekttalálkozó lengyelországi partnereinknél 

 

2016. november 21. és 26. között zajlott az Erasmus+ "Internationale Essentdecker auf 

Spurensuche" első nemzetközi partnertalálkozója a lengyelországi Wroclawban.  

Iskolánkat öt tanuló és két pedagógus képviselte. A projekttalálkozó témája a „Slow food 

kontra fast food”, melynek keretében izgalmas és kreatív programokon vehettünk részt. 

A találkozó célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára, emellett az 

egyes nemzeti ételeket, specialitásokat is megismertesse. A projektben rajtunk kívül még öt 

ország diákjai vettek részt: Németország, Litvánia, Szlovénia, Olaszország és a vendéglátó 

Lengyelország. 

Vasárnap a Keleti pályaudvarról indultunk, a hosszú vonatút után estére megérkeztünk 
Wroclawba, ahol egy ismerős diák, aki az előző projekt kapcsán iskolánk vendége volt, 
szívélyesen fogadott minket, és elkísért a szállásunkra.  
 
Az első nap délelőttje az iskolában tartott köszöntő ünnepséggel, az egyes országok logóinak 
zsűrizésével, majd ismerkedési játékokkal telt. A workshopon „Slow-Food” motívumos pólót 
készítettek a tanulók és ebéd után meghallgattuk az egyes országok bemutatkozó 
prezentációit. 

 
 

 Az egészséges életmódra nevelés jegyében este két órát fallabdáztunk illetve tollasoztunk, 
ahol a diákok, illetve tanárok kevert csoportokban játszottak. 
 
Mivel egészséges étel egészséges víz, talaj és levegő nélkül nem lehetséges, így a következő 

napon kirándulást tettünk Miliczbe, egy természetvédelmi területre, ahol megismerhettük az 

ott lévő környezetkímélő halgazdaság működését. A diákokat vegyes csoportokra osztották, 

és egy kreatív feladat kapcsán természetfilmet forgathattak kamerákkal. 

 

 

 

 

 



 

Ebédkor meg is kóstolhattuk az itt tenyésztett különlegesen finom halakat. Este 

kilátogattunk a szállásunkhoz közeli főtéren található karácsonyi vásárba, ahol a gyönyörűen 

kivilágított épületek, a kürtős kalács és forralt bor szegfűszeres illata igazi ádventi hangulatot 

varázsoltak a lelkünkbe. 

Szerdán nyakunkba vettük a várost, egy remek idegenvezető segítségével megcsodálhattuk 

többek között a városházát, az operát, a gyönyörű templomokat, szecessziós, historizáló és 

barokk épületeket, majd egy érdekes tesztet kellett kitölteniük a nemzetközi csoportokra 

osztott diákoknak a város nevezetességeivel kapcsolatban.  

 

 

 

Ezután elgyalogoltunk az Odera folyó partja mentén található Hydropolis Víztudományi 

Központba, ahol a vízzel kapcsolatos izgalmas fizikai kísérleteket láthattunk, valamint a víz 

életünkben betöltött szerepének fontosságára hívták fel figyelmünket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csütörtökön az óváros bebarangolása során általános tetszést aratott, mikor két lengyel diák 

előadta az egyik legrégebbi épület történetét. Megtekintettük a dóm téri templomot, a 

szerelmesek hídját az elmaradhatatlan lakatokkal. Körbejártuk Wroclaw belvárosának 



legnevezetesebb éttermeit, majd az egyikben a vendéglő igazgatója prezentációval 

egybekötött ételbemutatót tartott a Slow Foodról.  

 

Utolsó nap délelőtt az iskolában agyagoztak illetve tányért festettek a diákok, majd 

ellátogattunk egy szakácsképző iskolába, ahol az addigra már jól összebarátkozott csapatok 

igazi vidám hangulatban készítették el a lengyel konyha egyik specialitását, a „pirogi”t. Ennek 

különleges ízvilágát az ebédkor feltálalva mindenki maga ellenőrizhette.  

Délután, visszatérve az iskolába diákjaink egy vetélkedő kapcsán mérhették össze tudásukat 

a lengyel ételkülönlegességekről.  

A találkozó egy nagyszabású záróünnepséggel fejődött be, melyen a lengyel diákok egy 

remek videofilmmel és hangulatos prezentációval foglalták össze a projekt hetének 

eseményeit. Még búcsúajándékokat is kaptunk, valamint elvihettük a projekt kézzel fogható 

eredményeit: a pólókat, a természetfilmek DVD-it, és a tányérokat. 

Az ünnepi vacsora után nehéz szívvel vettünk búcsút, mivel szoros barátságok szövődtek a 

gyerekek között, és mindenkit megérintett a lengyelek vendégszeretete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szombaton kora reggel álmosan indultunk útnak, nem is sejtve, hogy milyen 

megpróbáltatásnak leszünk kitéve. Ugyanis a helyi vonat mozdonya lerobbant, és a több 

órányi késés miatt lemaradtunk a Budapestre tartó IC-járatról. Hála kolleganőm 

talpraesettségének és orosz tudásának végül átcserélték a jegyünket az éjszakai IC-re, és ha 

kicsit megtörve is, de fantasztikus élményekkel – sőt még ezzel a kis kalanddal - gazdagodva 

érkeztünk meg másnap reggel Budapestre. 

A lengyelországi projekttalálkozó tehát igen sikeresen zajlott, mivel a partnerországok közül 
három már egy korábbi közös projektben is együtt dolgozott, és a barátságokon kívül 
mindannyiunknak felejthetetlen élményeket, új és hasznos ismereteket jelentett, a 
nyelvgyakorlás lehetőségein kívül. 
 


