SAJTÓKÖZLEMÉNY
Nemzetközi oktatási rendezvény 2021

Partnerségünk 2021. augusztus 17. és 21. között tartotta a Kristálytiszta Elektronika 2.
projekt első oktatási rendezvényét. A nyári táborban intézményenként a legaktívabb 8-8 diák
vehetett részt, 1-1 kísérőtanár felügyeletével, továbbá a koordinátor delegált 6 fő mérnök
lektort.

A rendezvény fő célja a magyar nyelvű tananyag tesztelése, különböző szempontú további
felhasználói visszajelzések összegyűjtése volt, azonban a szakmai programok mellett szabadidős
programok is megrendezésre kerültek. A szakmai program napi 4-6 órát ölelt fel, melynek
keretében a diákok egyéni és csoportos feladatokat oldhattak meg, kérdezhettek a tananyaggal
kapcsolatban, illetve lehetőségük volt megfogalmazni észrevételeket. Figyelemmel arra, hogy a
világjárvány okozta oktatási nehézségek miatt a partner intézmények közül nem mindegyik tudott
a tervezett ütemben haladni, továbbá az egyik partnerintézményben a következő tanévben a teljes
csoport megváltozik, egy kezdő és egy haladó csoportba osztottuk be a diákokat. A haladó
csoportban az első napot felzárkóztató oktatási programmal töltöttük, míg a kezdő csoportban a
tananyagot az első fejezettől kezdve oktattuk.
A diákok számára 2 alkalommal szerveztünk strandolást, kihasználva a vízpart adta
lehetőségeket. A szervezett programok között szerepelt a balatonboglári kalandpark felkeresése,
ahol a gömbkilátót kerestük fel, illetve a kalandpark játékait élvezhették ki a diákok. A
balatonboglári kirándulás részeként meglátogattuk a nyári bobpályát is, ezt a programot különösen
élvezte mindenki. Augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen megtekinthettük a tűzijátékot. Ez a határon
túli diákok számára volt különösen nagy élmény, azonban a belföldi diákok számára is
újdonságként hatott a balatoni tűzijáték élménye, ahol tucatnyi tóparti település lő fel egyszerre
rakétákat.
A diákok visszajelzése alapján a tábor elérte mindkét kitűzött célját: sikerült tudásukat gyarapítani,
emellett remekül szórakoztak. Bízunk benne, hogy jövőre legalább ilyen jó hetet tölthetünk együtt.

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők
álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.
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Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők
álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

