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2013 május 12-én útnak indultunk Spanyolország felé, az európai uniós Comenius 

iskolai együttműködések projekt és a magyar Tempusz Közalapítvány támogatása 

alatt lévő Web TV és Rádió témakörű nemzetközi közös projektünk harmadik 

projekttalálkozójának helyszínére. Kis csapatunk négy diákja és két tanára tele volt 

izgalommal, természetesen mindenki más miatt izgult. A tanárok főként azért, hogy 

minden rendben menjen, a diákok pedig az előttük álló repülőút és a rengeteg 

várható élmény miatt voltak feldobott hangulatban. 

Szerencsére minden rendben ment és a közel három órás repülés után 

szerencsésen landoltunk Madridban, ahol eltöltöttünk egy éjszakát. Másnap 

indultunk tovább Gran Canaria szigetére, ahová a kora délutáni órákban érkeztünk 

meg. Nagy örömünkre Madridban csatlakoztak hozzánk az osztrák partnereink is, így 

a reptérről Las Palmas-i szállásunkra már együtt utaztunk. Ott aztán már tényleg 

felpörögtek az események, hiszen kicsomagolás után azonnal elindultunk, hogy 

megnézzük a környéket és megkeressük a találkozóra érkezett többi csapatot is. A 

parton aztán sok kellemes meglepetés ért bennünket. A görög diákok már 

ismerősként keresték a mi diákjainkat, borzasztóan megörültünk a svéd teamnek is, 

a vacsoránál meg sorra bukkantak fel az ismerősök.  

A legtöbb projekt csapattal együtt voltunk elszállásolva, így már a reggelinél beindult 

a projekt élet. A vendéglátó iskolában pedig folytatódott, ahol a diákjainkat bevonták 

az iskolai életbe, mi tanárok, pedig néhány dolgot megbeszéltünk egymással. 

Készültek a filmek és a fotók folyamatosan, bár a mi technikai gárdánkat 

folyamatosan figyelmeztetni kellett, hogy ne csak sétáljanak a kamerával a 

nyakukban, hanem használják is. A délutánok a környékkel való ismerkedéssel 

teltek. Eljutottuk a sziget csodaszép déli részére, ahol gyönyörködhettünk a 

Maspalomas-i dűnékben, a kék óceánban és a gyülekező esőfelhőkben. Közben 

persze folyt az ismerkedés a nemzetközi csapaton belül, együtt sétáltak a homokban, 

együtt mászták meg a dűnéket, sőt együtt gurultak a mélybe. A diákokat szerencsére 

nem kellett bíztatni, hogy beszélgessenek egymással, hiszen egy ilyen találkozás 



kiváló alkalom arra, hogy gyakorolják az idegen nyelvet, hogy megismerjék egymás 

kultúráját, szokásait, gondolkodásmódját, hogy hasonlóságokat és különbségeket 

találjanak. Hogy lássák, hogy hogyan élnek az emberek más országokban, hogy 

kicsit megismerkedjenek az ottani ízekkel, illatokkal éppúgy, mint a helyi építkezési 

stílussal és történelemmel, amibe szintén betekintést nyertünk a Las Palmas 

óvárosába tett kirándulásunk kapcsán.  

Alkalmunk nyílt megnézni a Santa Ana katedrálist, a polgármesteri hivatalt  és a 

Kolombusz múzeumot, vagyis a Casa del Colón-t, a Hotel Santa Catalina-t, a város 

legelegánsabb szállodáját és a Nestor de la Torre egykori házában berendezett 

múzeumot. Láttunk csodaszép, meghitt parkokat, gyors nézelődést és vásárlást 

ejtettünk meg a bevásárló utcában, a Triana városrészben, és a híres spanyol 

áruházban az El Corte Inglés-ben. Az utolsó napon kaptunk egy szusszanásnyi 

szabad délutánt, amit a diákok a spanyol vendéglátóink szervezésében együtt 

töltöttek, egy tengerparti partizással zárva, mi tanárok pedig egy nagyon hangulatos 

tengerparti étteremben búcsúztunk vendéglátóinktól és a nemzetközi csapattól. 

Az eltöltött néhány nap ahhoz elég volt, hogy egy kis ízelítőt kapjunk a sokszínű 

kultúráról, ami a szigeten annyira jellegzetes, hiszen sajátságos földrajzi helyzete, 

Afrika közelsége miatt az afrikai kultúra mély nyomokat hagyott.  Bárhová is néztünk 

sajátságos elegyedet tapasztaltunk, ahol az európai és a déli, keveredik az afrikaival 

és az arabbal. A lakosság is sokszínű, bár magukat spanyolnak vallják érezhető, 

hogy tudatában vannak a távolságnak, ami az anyaországtól elválasztja őket. 

Vendéglátóinkban végtelenül kedves, nyitott embereket ismertünk meg, akik szíves 

vendéglátásban részesítettek bennünket.  

Mindannyian rengeteg pozitív élménnyel és sok új baráttal, kedves ismerőssel 

tértünk haza május 17-én. A találkozó egyértelműen bizonyította, hogy a program 

célja nagyon is megvalósítható, hiszen ez a néhány nap tényleg a nemzetközi 

együttműködésről szólt. Tanultunk és tanítottunk, másokról és magunkról. 

Ismerkedtünk, barátkoztunk és szélesítettük látókörünket, az utazás által 

gazdagabbak lettünk. 

Hogy várjuk e a következő találkozót?  Nyugodtan kijelenthetem, hogy nagyon 

várjuk, és nagyon készülünk rá. Hiszen még mindig van mit tanulnunk. 
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