Beszámoló a 2016. október 30-tól nov. 06-ig tartó Erasmus+ programról.
Helyszín: Törökország, Nevsehir
A kicsit hosszú és fárasztó utazás után október 31-én kezdtük el szakmai programunk
teljesítését.
Az utazásunk célja a korai iskola elhagyás, lemorzsolódás okainak vizsgálata volt, elsősorban
a szakképzés területén.
Török szakmai vezetőnk egy rövid, de tartalmas prezentációval megismertetett bennünket a
török oktatási rendszer felépítésével. Ezután megnéztünk Nevsehirben egy állami általános
iskolát, majd egy gimnáziumot. Ebéd után pedig a régió településeit összefogó és koordináló
nevelési tanácsadó vezetőjével beszélgettünk.
A következő napon két magániskolát tekintettünk meg, melyben helyet kapott az óvoda,
általános iskola és középiskola is. Részt vettünk angol nyelvű történelem órán, valamint két
angol órán is.
Ezek az iskolák a városon kívül épültek, modern új épületek, jó felszereltség jellemezte őket.
Remek színházterem, sportpályák.
Két nap után az a benyomásom alakult ki, hogy a török emberek nagyon nyitottak,
barátságosak, a diákok is közvetlenek, nem tartanak az idegenektől, akik beállítanak a
tanórájukra, ám az alapvető problémák melyek nálunk jelentkeznek, rossz családi háttér,
motiválatlanság, kiderült a tanárokkal való beszélgetésekből, itt is jelentkeznek.
Délután Göreme volt a kulturális program, este pedig egy hagyományos török kávézóba
látogattunk el.
A harmadik napon egy kisebb létszámú (kb 250 fős) iskolát látogattunk meg, Ürgüp
kisvárosban. Nagyon barátságos környezetben beszélgettünk a diákokkal, tanárokkal,
érezhető volt, hogy itt mindenki ismeri egymást, nagyon családias volt a légkör.
Kulturális programként délután egy szőnyeg manufaktúrát tekintettünk meg, a fonalak és a
kézi csomózással készült szőnyegek csodáit.
Késő délután még meg tudtuk nézni Nevsehirben a történeti néprajzi múzeumot, és este az
egyik szép mecsetben is látogatást tettünk.
A következő napon (csütörtök) kirándulást tettünk Derinkuyuba megnéztük a három közül az
egyik földalatti várost, hivatásos idegenvezetőnkkel egy nagyon érdekes utat tettünk meg a
korai kereszténység világába, elképzelve életüket a sziklák alatt.
Esti programunk egy török családnál tett látogatás volt, ahol összehasonlíthattuk egy török
és egy magyar tanár életét, lehetőségeit, megfigyelhettük a mai napig is élő családi kulturális
hagyományokat.
Péntek délelőtt egy prezentációval segített megbeszélésen, megismerkedtünk az un. City
Bound módszerrel, megbeszéltük, hogyan lehet a módszert használni hazai körülmények
között is, illetve nem ezen a néven de hasonló gyakorlatokat már végeztek a kollégák diákok,
illetve felnőttek közreműködésével.

Avanos település meglátogatása volt következő programunk. Törökország leghosszabb
folyója folyik keresztül rajta. Nagy élmény volt végigsétálni a folyó függőhídján, kávézni a
napsütésben a folyó melletti fűzfák alatt. A kerámia készítés a város hagyományos kézműves
ipara, a mai napig generációkon keresztül működő családi műhelyekben adják tovább a
titkokat a fiataloknak.
A szombati nap a szakma programok értékelésével, összegzésével zárta le a héten
történteket, statisztikákat láthattunk, hol a helyünk a lemorzsolódás tekintetében az európai
uniós országok között és milyen a török iskolák átlaga e tekintetben.
Az elhelyezésünk és a török konyha kiváló volt, a kulturális programok és kirándulások pedig
megmutatták nekünk Törökország e részének legszebb arcát.
Vác, 2016.11.17.
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