Negyedik transznacionális partnertalálkozó
Szeged, 2018. december 04.-07.

2018. december 04. kedd

A francia delegáció fogadása (16 fő) a budapesti Liszt Ferenc Repülőtéren, transzfer Szegedre
a Novotel Hotelbe.
Este közös vacsora a Nîmes-i küldöttség és a magyar partnerek képviselőivel. A vacsora
színhelye a Sanzon étterem, ahol minden magyar és francia partner jelen volt.
(Magyar partnerek: Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ, SZTE Gyakorló
Gimnázium és Általános Iskola, Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája, kecskeméti Neumann János Egyetem, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat,
Natura Hungarica Alapítvána Kiskunfélegyháza
Francia partnerek: Nîmes Métropole,, Institut Universitaire Technologique de Nîmes, Unîmes,
Lycée technologique Duhoda, Lycée Albert Camus, Maison de l’Europe, )
A vacsorát az SZTE Frankofón Egyetemi Központ részéről dr. Kruzslicz Péter nyitotta meg egy
rövid üdvözlő beszéddel, amelyhez a francia részről Pascal Besson Magyarország tiszteletbeli
konzulja csatlakozott.
A kellemes hangulatu vacsora során kötetlen beszélgetés formájában tudtunk beszélgetni a
jelenlegi és esetleges jövőbeli projektekről.
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2018. december 05. szerda

1. A program az SZTE Rektori Hivatalában kezdődőtt a helyi rádiónak (Rádió88) adott rövid
interjúval, amelyben Jacky Raymond Kruzslicz Péter közreműködésével és Blatt-Bogdány Csilla
beszámolt a program 2 évéről.
2. A

partnerek egyesével bemutatták az Erasmus program keretében elkészített saját

munkáikat. Ezután a Jógyakorlatok Útmutatója elnevezésű közös munka összeállításáról
kezdtünk egyeztetni.

3. A résztvevők délben az SZTE Frankofón Egyetemi Központban fogyasztották el ebédjüket,
amelyet a Gulyáacsárda által készített, gazdag hidegtálak formájában szolgáltak fel.
4. A délután folyamán a Frankofón Egyetemi Központban folytatódótt a program. Kerekasztal
beszélgetés során a projekt értékeléséről volt szó. Vélemények hangzottak el arról, hogyan
elértük el a kitűzött célokat, közben milyen nehézségekkel néztünk szembe, milyen
tapasztalatokat gyűjtöttünk a megvalósítás során.
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5. A délután zárasaként a francia partnerek szervezett városnézésen vettek részt, amelyet az
SZTE Gyakorló Gimnázium egykori francia-magyar kéttannyelvű tagozaton végzett diákja,
Kispál Gyöngyi vezetett a téli hangulatú, kivilágított városban.

2018. december 06. csütörtök

A projekt zárásának szempontjából egyik legfontosabb nap az SZTE Gyakorló Gimnázium és
Általános Iskolában zajlott, Fikó Réka, László Györgyi és Szaszákné Tóth Judit szervezésében.
A program helyszíne a gimnáziumban öt éve átadott, részben Európai Uniós támogatásal
megépített korszerű Szegedi Regionális Természettudományi Diáklaboratorium (SZeReTeD)
helyiségei voltak.
1. A SZeReTeD labror tevékenységének és céljainak bemutatása a francia partnerek számára.
2. Dr. Dobi János igazgató úr üdvözlte a jelenlevő partnereket.
Dobi igazgató úr kifejezte elégedettségét a program sikeres végrehajtásával kapcsolatban.
Elismerően nyilatkozott a francia és magyar partnerek által szervezett programokról.
Hangsúlyozta a nemzetköti együttműködés jelentőségét az oktatás területén. Hangot adot
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azon reményének, a programban résztvevő intézmények közötti kapcsolatok a jövőben sem
szakadnak meg.
3. A délelőtt folyamán két csoportban dolgoztunk. Az egyik csoportot mindkét fél közoktatási
intézményeinek munkatársai és Pascal Besson tiszteletbeli konzul alkották, a másik csoprtban
a felsőoktatási intézmények és az önkormányzati és civil szervezetek képviselői dolgoztak. A
téma a projekt záró beszámolójának elkészítéséhez szükséges, Nicaya által szerkesztett
kérdőívek összesítése volt. A közoktatási csoport válaszait Pascal Besson gyűjtötte össze és
vitte fel a számítogépre.

4. A büfé ebédet a résztvevők a gimnáziumban fogyasztották el. A fogadást a gimnázium
francia-magyar kéttannyelvűs diákjai is segítették, akiknek így lehetőségük nyilott a francia
delegáció tagjaival kötetlen beszélgetést folytatni. Az ebéd végém a partnerek megkóstolták
specialításként a 2018-as Magyarország Tortáját, a Komáromi Kisleányt.
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5. A délután első részében párhuzamos munka folyt.
Mme Michèle TELLIER, a Nîmes-i Métropole szerződési politikák osztálya igazgatója a projekt
adminisztratív és pénzügyi lezárásához szükséges információkat

ismertette a magyar

partnerekkel.
Közben a többi résztvevő folytatta a délelőtti munkát. Próbáltunk egy egységes képet
kialakítani a nagyközönség számára bemutatandó dokumentumgyűjtemény számára. ? ?
(Szerintem még ekkor is a Nicayás kérdőívek feldolgozása folyt, de én M. Tellier-vel voltam
információ begyűjtésen)
6. Elkezdődött egy páros munka is a különböző francia és magyar partnerek között, a további
együttműködési lehetőségekről.
7. Programösszefoglalás és kitekintés a jövőbeli lehetséges együttműködésre. M. Jacky
Raymond felvetette egy következő KA2-es pályázat lehetőségét, amelyhez ötleteket gyűjtötte
a partnerek. Kezdetben a mostani projekt továbbvitelének ötlete került a terítékre, de a cégek
bekerülése a pályázatba sok kérdést vet fel magyar oldalról, ezért ehelyett, Blatt-Bogdány
Csilla kolláganő felvette egy másik témát: a digitális világ elvárásaihoz való iskolai
alkalmazkodást diákok és tanárok részéről. Ez a téma minden résztvevőnek elnyerte tetszését,
mint lehetséges következő közös projekt.
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8. Az esti vacsorát, a sikeres projekthez méltó környezetben, a Katedrális étteremben
szervezte meg Nyíri Erzsébet.
Kellemes hangulatú vacsora keretében többször felmerült mindkét fél részéről az igény arra,
hogy a kialakult kapcsolatok megmaradjanak a partnerek között.
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2018. december 07. péntek
A francia delegáció elutazása Szegedről.
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