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2019. november 18. hétfő

 A franciaországi, nîmes-i Albert 

Camus Gimnázium 17 diákja 3 

kísérő tanár kollégával érkezett 

meg iskolánkba. 

 Dr. Dobi János igazgató úr 

üdvözölte a vendégeket az iskola 

dísztermében, ahol a magyar 

diákok saját készítésű „magyaros” 

szendvicsekkel vendégelték meg 

a francia diákokat és tanáraikat.



2019. november 18. hétfő

 A fogadása után Tóth Judit kolléganők 

angol nyelven tartott játékos csapatépítő 

foglalkozást, hogy segítse a francia és 

magyar diákok ismerkedését.

 Amíg a diákok a csapatépítő foglalkozása 

tartott, a tanárok gyorsan áttekintették a 

heti programot.

 Este a francia kollégáknak és a 

kéttannyelvű munkaközösség tagjainak 

munkavacsora közben volt lehetősége 

beszélgetni, ismerkedni.



2019. november 19. kedd

 A munkahét során a fő feladat, hogy 

személyes találkozó formájában a 

két iskola diákjai és tanárai 

folytassák a már megkezdett közös 

munkát a fenntartható fejlődés 

témakörén belül a vízgazdálkodás 

kérdéseivel kapcsolatban.

 A délelőtt során az iskolánkban 

működő SzeReTeD laboratóriumban, 

a két iskola diákcsoportjai 

bemutatták egymásnak az eddig 

elkészült munkáikat. A fenti témát 

több részre bontva, a saját régiójuk, 

illetve városuk éghajlati, vízrajzi, 

vízgazdálkodási jellemzőit Power

Point és Prezi bemutatók formájában 

adták elő francia nyelven 3-5 fős 

csoportokban.



2019. november 19. kedd

 A diákmunkák bemutatása után Ruzsáli

Zsolt kollégánk jó hangulatú magyar nyelv 

órát tartott a francia vendégeknek, akik 

megtanultak néhány alapvető magyar 

nyelvi fordulatot.

 Délután Filó Réka tanárnő és a 

kéttannyelvűs diákok bemutatták a 

vendégeknek Szeged belvárosát és a 

Tisza-partot.

 A nap kellemes zárásaként a francia 

csoport diákjai és tanárai az Anna 

fürdőben töltöttek két órát, hozzájuk 

néhány magyar diák is csatlakozott.



2019. november 20. szerda

 A szerdai napot a két iskola diákjai és tanárai 
a balástyai Kóbor-ló lovastanyán töltötték. A 
helyszín alkalmat adott arra, hogy a diákok 
példát lássanak a dél-alföldi régió 
gazdálkodási helyszínére, megismerkedjenek 
a hagyományos magyar állatfajták közül 
néhánnyal (szürke marha, racka juh, lovak…). 

 A helyszínre érkezéskor Filó Réka 
kolléganőnk tartott francia nyelven egy 
részletes ismertetőt 

 Majd a vállalkozó kedvű diákok és kollégák 
rövid lovaglóórát vehettek a csoportunkat 
elkísérő Széll Ágnes kolléganőnktől, aki 
lovasoktatóként is tevékenykedve segítőivel 
maradandó élményeket szerzett a bátor 
jelentkezőknek. Eközben a csoport másik fele 
lovas sétakocsikázáson vett részt a 
környéken.



2019. november 20. szerda

 Az ebéd a hely szellemének 

megfelelően szürkemarha 

gulyás leves és kemencében 

sült kakaós és diós kalács 

volt, így a francia vendégek 

is kaptak kis ízelítőt a 

hagyományos vidéki magyar 

konyha ételeiből.



2019. november 20. szerda

 A délután során a két iskola diákjai 

már közösen, az adott témák szerinti 

vegyes csoportokban elkezdték az 

összehasonlító elemzés előkészítését.

 Délután 16 órakor indultunk vissza 

Szegedre. Bár az időjárás nem 

fogadott kegyeibe bennünket ezen a 

zord, esős novemberi napon, a 

csoport jól érezte magát és 

eredményesen zárta a tervezett 

munkát is.



2019. november 21. csütörtök

 A délelőtt során az iskolánkban működő 
SzeReTeD laboratóriumban, a két iskola 
diákcsoportjai folytatták az előző napon 
megkezdett közös munkát, amely során 
megkeresték azokat a hasonlóságokat és 
különbségeket, amelyek a két terület, város 
éghajlatában, vízgazdálkodásában jelen vannak 
és igyekeztek feltárni ezek okait, hátterét is.

 Az elkészült elemzések alapján minden csoport 
készített egy rövid angol nyelvű összefoglalót is, 
így gazdagítva és fejlesztve tovább mindkét iskola 
diákjainak idegen nyelvi szókincsét.

 A tanárok sem tétlenkedtek, a francia kollégák 
meglátogatták László Györgyi kolléganő 9. f 
kéttanítási nyelvű osztályban tartott óráját, 
amelyen jó példát láthattak a kőzettani 
gyakorlatok egy lehetséges feldolgozása mellet 
még egy pedagógusjelölt hallgató mentorálására
is.



2019. november 21. csütörtök

 Ebéd után újból külső helyszínen 
folytatódott a program. Meglátogattuk a 
röszkei PaprikaMolnár Kft. üzemét és 
múzeumát, ahol a dél-alföldi régió és főként 
Szeged környékének kulcsfontosságú 
fűszerpaprika termesztésének és 
feldolgozásának történetével 
ismerkedhettünk meg. A cég vezetője, 
Molnár Anita nagyon érdekes és színes 
angol nyelvű bemutatását egy színvonalas 
kisfilm megtekintése követte, a családi 
vállalkozásban alapított és vezetett üzem 
történetéről és működéséről. Látogatásunk 
végén a házigazdák hagyományos 
magyaros uzsonnával (zsíros kenyér 
fűszerpaprikával, körözött lilahagymával 
….) búcsúztak, amelyet a vendégek 
először óvatosan, majd növekvő 
lelkesedéssel fogyasztottak el.



2019. november 22. péntek

 A vendégek az utolsó napon 

bepillanthattak iskolánk diákéletének egy 

érdekes, mozgalmas napjába, a Ságvári-

napi rendezvényekbe. 

 A kollégákkal eközben elkészítettük az 

eltelt egy hét mérlegét, értékeltük a közös 

munkát és megbeszéltük a két mobilitás 

között elvégzendő feladatokat is. Végül 

közösen gondolkodtunk a program 

lehetséges folytatásáról is egy következő 

pályázat keretében.

 5 programokban, élményekben gazdag 

nap után búcsúztunk el a francia csoportól. 


