SAJTÓKÖZLEMÉNY
Nemzetközi projekttalálkozó Budapesten

A 2021. július 16-án rendezett projekttalálkozó volt a projekt megindítását követő első alkalom, amikor
a partnerség személyes formában tudott találkozni.
A felek a találkozó elején átbeszélték az egyes országok járványügyi helyzetét, a hatályos
korlátozásokat, illetve a várható lazításokat/szigorításokat. Ezen témák különös jelentőségét a nyári
oktatási rendezvény adta.
Ezt követően a koordinátor beszámolt arról, hogy a teljes tananyag 80-90%-a magyar nyelven elkészült,
a lektorálási munka is a tervezett ütemben halad (a 13-24. fejezetek lektorálása folyik), a partner
intézményekkel megosztásra került a tananyag első fele (1-12. tananyagrészek). A partnerektől kapott
visszajelzések feldolgozása is folyamatban van, publikálás előtt ezek figyelembevételével még
szükséges módosítani számos helyen az anyagot. A pedagógusok megfogalmaztak néhány szakmai
észrevételt, ezek a jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre, illetve a vitás kérdéseket igyekeztek a találkozón
tisztázni.
A disszemináció tekintetében a minden fél beszámolt saját tevékenységéről, terveiről. Tekintettel a
projekt kezdeti stádiumára mindeddig figyelemfelhívó cikkek jelentek meg.
Az oktatási intézmények beszámoltak a szakkörök állásáról, illetve ismertették a felmerült problémákat.
Marosvásárhelyen csúszást okozott a járvány elleni védelem keretében bevezetett rendkívüli oktatási
szünet, míg Szombathelyen a teljes csoport változni fog, mivel a 12. évfolyamba lépő diákok
érettségijükre, továbbtanulásukra kívánják fordítani minden energiájukat. Az új csoport felkészítését a
nyári táborban kívánják részben vagy egészben megoldani.
Utolsó előtti témaként a partnerség átbeszélte a nyári oktatási rendezvény menetét. A koordinátor
beszámolt az eddig elvégzett szervezési tevékenységéről, a további tervezett teendőkről. A felek
megállapodtak a tábor szakmai és szabadidős beosztásáról. Egyhangúan egyetértettek abban, hogy a
cserélődő csoport számára külön oktatást kell tartani az alapoktól, míg az előzetes terveknek
megfelelően „haladó” csoportban kell oktatni az első félévet abszolvált diákokat. A konzorcium
egyetértett abban is, hogy az előzetes terveknek megfelelő szabadidős programokkal terveznek, és
amennyiben ezt a járványügyi korlátozások érintenék, úgy haladéktalanul egyeztetnek.
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