Beszámoló

Téma: Erasmus + program keretében a korai iskola elhagyás , lemorzsolódás okainak
feltárása , csökkentésének lehetőségi megoldásai törökországban.
Helyszín: Törökország, Nevsehír, Ürgüp, Göreme
Időpont: 2016.10.30- 11.06.
2016 október 30-n repülővel utazva egyszeri átszállással Istambulban , késő este érkeztünk
meg Kayseribe. Innen kisbusszal mentünk a Nevsehíri Altinöz hotelbe, ahol a szállásunk
volt az egész tanulmányút alatt.
Másnap Tuncay Özdemír power pointos előadás keretében megismertetett minket a török
oktatási rendszerrel az óvodától az egyetemig.
Gyakorlati tapasztalat szerzés céljából meglátogattunk egy állami fenntartású általános
iskolát, és egy gimnáziumot Nevsehírben. Délután a régió iskoláinak problémás tanulóit
irányító nevelési tanácsadó ismertette a munkáját, megoldási lehetőségeit , eredményeit.
Megbeszéltük, hogy Magyarországon a hasonló problémás tanulók iskolába való
beintegrálása csak a szülőkön keresztül, a család segítségével történhet.
November 1-én kettő magániskolát néztünk meg. Az óvodától a középiskoláig minden
évfolyam helyet kapott egy intézmény együttesben. A városon kívül elhelyezett modern
építésű, jól felszerelt , sportpályákkal ellátott tandíjas iskolában hangulatos, barátságos
tanórákat is láttunk.
Délután a göremei szabadtéri múzeumot csodáltuk meg, majd az uchisari várból néztünk
körül. Lenyűgöző látványban volt részünk.
Este egy hagyományos török kávéház életét, működését ismertünk meg.
November 2-án Ürgüpben található kisméretű és létszámú középiskolával ismerkedtünk
meg. Nagyon barátságos, családias hangulatban beszélgettünk a tanárokkal és a diákokkal is.
Érezhető volt a kisebb iskola nagy előnye, a minden tanár ismer minden diákot, és viszont
barátságos fegyelme.
A diákok nagyon közvetlenek, szívélyesek voltak velünk, számukra nagyon idegenekkel,
európából jöttekkel szemben is.
Délután megtekintettünk egy kézi csomózású szőnyeg manufaktúrát működés közben, majd
Nevsehírben a történeti néprajzi múzeumot. Este meglátogattunk egy nagyméretű mecsetet.

November 3 –án kulturális programként Derinkuyuba utaztunk. Megnéztük idegenvezető
segítségével az egyik földalatti várost. Döbbenetes élmény a földalatti gigantikus zeg-zugos
kiépítettség.
Este meghívást kaptunk egy török család lakásába, ahol bepillanthattunk. mindennapi
életükbe, hagyományőrzésükbe, életvitelükbe.
November 4–én prezentációs előadáson megismerkedtünk a „City Bound” módszerrel,
amellyel a gyengébb tanulmányi eredményű diákok is sikeresek lehetnek. Motiváltságukat
növelheti az elért jó eredmény más területeken is.
Délután Avanos városban tettünk érdekes látogatást. Itt a folyó és az agyagos talaj
adottságai miatt alakult ki a környék legnagyobb keramikus központja. Sok műhelyben folyik
a munkacsaládi vállalkozásban generációról generációra hagyományozva a magasszintű
szakmai tudást.
November 5-én Hosszabb gyalogos kirándulást tettünk a közeli látványos Ihlara völgyében.
Délután egy eredeti török fürdő kellemes fizikai élményeit éltük át.
Este prezentációs előadás keretében néztük meg az iskolai lemorzsolódás alakulását az
európai országokban, illetve Törökországban.
Ezt követően a héten lezajlott szakmai programok végigtekintésével, átgondolásával zártuk a
tapasztalatszerző tanulmányutunk programjait.
Nagyon tanulságosnak értékelem a programsorozatot, mert új megvilágításba, kiemeltebb
odafigyelésre méltónak emelte számomra a lemorzsolódási problémakört.
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