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November 10-én a spanyol két tannyelvű tagozat három diákja, Sári Júlia és Horváth Patrik 12. 

A osztályos tanulók és Tóth Sára 11. A osztályos tanuló David Cibeiras Barja 

projektkoordinátor és David Martos Bertelli kíséretében Córdobába utaztak, hogy részt 

vegyenek a „Rádió, tinédzserek és hírek. Egy projekt az európai befogadó oktatásért” című 

Erasmus Plus pályázat harmadik nemzetközi projekttalálkozóján, amelynek a Pedro Abad 

Gimnázium adott otthont november 12 és 16 között. A spanyolországi diáktalálkozó közösen 

feldolgozandó témája az 

LMBTQ+, azaz a nemi identitás 

és a szexuális orientáció voltak. 

A következőkben erről a 

feledhetetlen hétről szeretnénk 

röviden beszámolni. 

November 10-én izgatottan 

indultunk útnak, repülőre 

szálltunk Budapesten, majd a 

gyönyörű Malagában landolva 

további buszozást követően 

jutottunk el Córdobába. Bár a 

kimerítő utazás után fáradtan 

érkeztünk meg a Guadalquivir partján fekvő városba, a családok nagy lelkesedéssel vártak már 

ránk és kitörő örömmel fogadtak minket. Diákjaink a szombatot és a vasárnapot a fogadó 

családok körében töltötték, megismerkedtek mindennapjaikkal és a spanyol konyhaművészet 

finomságaival, valamint felfedezték a Córdobától 35 kilóméterre fekvő kis falu, Pedro Abad 

otthonos légkörét.  

November 12-ére, hétfőre esett a 

nemzetközi projekttalálkozó első hivatalos 

munkanapja. Diákjaink izgatottan érkeztek 

a gimnáziumba és alig várták, hogy 

megismerkedhessenek a projektben 

résztvevő többi országból érkező 

társaikkal. A hét egy csapatépítő, 

ismerkedést szolgáló játékos feladattal 

indult, amelyet a córdobai gimnázium 

egyik tanára vezetett. A foglalkozás 

középpontjába a nemi identitás kérdésköre 

került, a tanulók ugyanis egy kreatív, 
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szórakoztató és oldott hangulatú szerepjátékban vettek részt, amelyben megtapasztalhatták, 

hogy milyen egy olyan testben élni, amelyet nem éreznek a sajátjukénak. Ezután 

megismerkedtünk a gimnázium épületével és hétköznapjaival, majd az intézményben minden 

héten megrendezésre kerülő, Paco Jurado tanár által vezetett Hét verse című programon is részt 

vettünk. Ezen a héten a projekt témája által inspirálva a szexuális orientációval és a nemi 

identitással kapcsolatos versek kerültek felolvasásra, amelyeket érdeklődve és rendkívül 

nyitottan fogadtak a jelenlévők. Ezt követően egy rendhagyó spanyolórán is részt vettünk a 

gimnázium 3. és 4. évfolyama jóvoltából, melyen a város utcáin gyakran hallható, autentikus 

córdobai kifejezésekkel, hétköznapi szófordulatokkal is megismerkedhettünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Később abban a hatalmas megtiszteltetésben részesültünk, hogy a pedro abadi városházán 

fogadott minket a falu polgármesterasszonya, Doña Magdalena Luque. A fogadás alkalmával a 

magyarországi projektkoordinátor, David Cibeiras és a Vetési Albert Gimnázium diákjainak 

képviseletében Horváth Patrik is lehetőséget kaptak a felszólalásra, ezt az alkalmat kihasználva 

Magyarországról és az iskolánk projektben való részvételéről is beszámoltak a 

polgármesterasszonynak, majd egy kis ajándékkal kedveskedtek neki a szívélyes fogadtatásért 

cserébe. 

 

Ezután visszatértünk a gimnáziumba, ahol részt vettünk az @ArcoIrisLGBTI Egyesület elnöke, 

Gonzalo Serrano által vezetett szexuális orientációról, sokszínűségről és nemi identitásról szóló 

kötetlen beszélgetésen. Ezt követően a délutáni szabad programot kihasználva bejártuk Pedro 

Abad utcáit, hogy még jobban feltérképezzük a nekünk egy hétig otthont adó spanyolországi 

falut.  
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A keddi napra egy izgalmas kirándulással 

készültek vendéglátóink, Córdoba lenyűgöző 

városával ismerkedhettünk meg. Délelőtt a 

mecsetet látogattuk meg, majd később Andrés 

Pino Ruiz városi tanácsos fogadott minket a 

córdobai városháza dísztermében.  

Egy rövid, de megható, szívhez szóló beszéddel 

köszöntött minket, külön kiemelve azt, hogy 

Erasmus Plus projektünk, a magyarországi, 

bolgár, francia, román és spanyol diákok és 

tanárok közös munkája révén lehetővé teszi 

különböző kultúrák találkozását és közeledését. A polgármesterasszony, Isabel Ambrosio 

nevében is köszönetet mondott áldozatos munkánkért és egy kis figyelmességgel is 

kedveskedett nekünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezután megismertük a katolikus királyok XIV. 

századi palotaerődjét és annak kertjét, majd az 

ebéd és a szabad program után a Medina Azahara, 

azaz „a kalifa városának” romjaihoz is 

ellátogattunk. Egy időszakos kiállítás és egy 

érdekes videó megtekintése után az ásatásokat is 

felfedeztük, majd egy hosszú napot tudva a 

hátunk mögött Pedro Abad felé vettük az irányt. 

Az este hátralevő részét a tanulók fogadó 

családjaik körében, pihenéssel töltötték el. 
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A szerdai napot egy közös filmezéssel indítottunk, az About Ray című amerikai filmdrámát 

néztük meg, amely egy rendkívül emberi képet fest a tinédzser kori transzneműségről a 

főszereplők családi életének és társas kapcsolatainak bemutatására fókuszálva. Ezután a 

projektben résztvevő diákok egy kerekasztal beszélgetést folytattak a film által ébresztett 

gondolatokról Paco Jurado koordinálásával. Szabadon, tabuk nélkül beszélgettek a filmben 

látottakról és a figyelmüket megragadó témákról. 

Mindeközben a projektkoordinátorok 

értekezletet tartottak, melyen értékelésre 

kerültek a nemzetközi találkozó eddigi 

programjai, emellett egyeztettek a pályázat 

további tevékenységeiről és az ezekkel 

kapcsolatos előkészületekről is 

megállapodások születtek. 

Ezen programokkal párhuzamosan a pedro 

abadi gimnázium tanulói interjúkat 

készítettek külföldi vendégeikkel az 

Intimidad Rádió részére, melyet barátunk, 

Quino tett lehetővé a projekt által képviselt 

értékek terjesztése érdekében. A beszélgetések során magáról a nemzetközi együttműködésről, 

a különböző országokról és kultúráikról, valamint a pályázatban részt vevő iskolákról is szó 

esett a nemzetközi diáktalálkozó fő témája mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő linken elérhetőek a Vetési Albert Gimnázium három diákjával készült interjúk: 

https://www.ivoox.com/radio-iii-encuentro-erasmus-entrevista-alumnado-hungria-audios-

mp3_rf_30257749_1.html 

Erre a linkre kattintva pedig a magyarországi projektkoordinátorral, David Cibeiras-szal 

folytatott beszélgetés is visszahallgatható. https://www.ivoox.com/radio-iii-encuentro-

erasmus-entrevista-coordinador-hungria-audios-mp3_rf_30255120_1.html 

 Az alábbi hivatkozás alatt pedig a gyerekeket kísérő másik tanár, David Martos Bertelli és a 

franciaországi projektkoordinátor közös interjúja is elérhető. https://www.ivoox.com/radio-iii-

encuentro-erasmus-entrevista-coordinador-nacional-de-audios-mp3_rf_30234736_1.html 
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A filmről szóló társalgás után tovább foglalkoztunk a traszszexualitás témájával, Láthatatlan 

valóság címmel Carmen Ceballos, a ”Todes transformando” Egyesület tagja tartott számukra 

egy interaktív előadást, mely során bepillantást szerezhettünk a transzneműek mindennapi 

problémáiba, az egyesület munkájába, valamint Carmen számos tévhitet és sztereotípiát is 

eloszlatott a téma kapcsán. A program különlegességeként érdemes megemlíteni, hogy az 

intézmény összes tanára, sőt, még a fogadó családok is részt vettek az eseményen.  

 

 

 

 

 

 

A beszélgetés után csoportokat alkottunk és elkezdődött a közös munka. Ennek első eleme az 

ötletelés volt, amelyet a gimnázium egyik tanára, Marta Rastrollo vezetett. A csoportok színes 

post it-ekre írták fel azt, hogy mit tudnak, mit szeretnének tudni és mit tanultak a szexuális 

orientáció és a nemi identitás kérdésköréről, ezzel előkészítve a téma feldolgozását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy rövid ebédszünet után a délutánt Córdobában töltöttük, ahol egy játékos akadályverseny 

keretein belül ismerkedhettünk meg a város utcáival, kultúrájával és egyedülálló hangulatával.  
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Csütörtökön egy az LMBTQ+ közösség a világ 

különböző részein jellemző helyzetéről és jogairól 

szóló foglalkozáson vehettünk részt Javier 

Savariego, a córdobai Szivárvány Egyesület tagja 

jóvoltából. A beszélgetés által ébresztett 

gondolatokat a diákok közös plakátok 

rajzolásával, versek írásával és informatív, a téma 

iránt fogékonyabbá tevő videók elkészítésével 

örökítették meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezután egy irodalmi kerekasztal beszélgetés vette kezdetét Manuel Puig “El beso de la mujer 

araña” című könyvének részleteiről, amelyekkel már a diákok megismerkedtek a nemzetközi 

projekttalálkozót előkészítő tevékenységek alkalmával. Először egy videót néztünk meg 

Manuel Puig életéről és munkásságáról, majd egy többoldalú párbeszéd során osztottuk meg 

egymással gondolatainkat a könyv legmeglepőbb jeleneteiről és arról, hogy mit tanulhatunk az 

olvasott részletek által az LMBTQ+ témájáról. A beszélgetést Francisco Jurado vezette.  

Az ezutáni jól megérdemelt pihenőt követően 

tovább folytattuk a csoportokban való közös 

munkát, amelyet az előző nap szerzett információk 

értékelésével kezdtünk. Majd olyan spanyol 

popdalokról folytattunk eszmecserét, amelyek 

közvetlen módon vagy a sorok között megbújva 

foglalkoznak a projekttalálkozó fő tematikájával, 

mint például Mecano „Mujer contra Mujer” vagy 

Celtas Cortos „Romance de Rosabella y Domingo” 

című számai. 

Végül a különböző csoportok feltöltötték a projekt 

közös Twinspace felületére a találkozóval 

kapcsolatos információkat és az egy hét alatt keletkezett alkotásokat. Végül a weblapra minden 

csoport készített a projekttalálkozó programjairól és az azok alkalmával szerzett élményeiről 

egy összefoglalót. A beszámolók az alábbi linken elérhetőek. 

https://twinspace.etwinning.net/33948/forums/forum/68182 
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A csütörtök délután nagyon különlegesre és 

emlékezetesre sikerült, egy búcsúestét rendeztek 

vendéglátóink, mely során sor került az oklevelek 

és a hivatalos részvételi bizonylatok átadására. A 

találkozót lezáró bulin a fogadó családok is 

tiszteletüket tették, és nem érkeztek üres kézzel, 

mindenki a spanyol konyha tipikus életeiből hozott 

kóstolót a külföldi diákok és tanárok részére. 

Miután belakmároztunk a finomságokból a Vetési 

Albert Gimnázium képviseletében kiutazó tanulók 

megható búcsúbeszéddel köszönték meg 

társaiknak a közös munkát és hálájukat fejezték ki 

tanáraik támogatásáért és fogadó családjaik 

vendégszeretetéért. 

 

 

 

 

 

 

 

A projekttalálkozó utolsó napját a Twinspace felületen elkezdett munka folytatása indította, 

amelyet csoportokban végeztek a diákok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követően ellátogattunk a pedro abadi mecsetbe, ahol az iszlám közösség tagjaival 

beszélgettünk vallásuk, a nők társadalmi helyzete, valamint a szexuális orientáció és a nemi 

identitás témáiról. Így diákjaink egy más szemszöget is megismerhettek, amely számos ponton 

ütközött azokkal a véleményekkel, amelyekkel a héten korábban találkoztunk, ugyanakkor arra 

buzdított minket, hogy tovább dolgozzunk és még nagyobb lendülettel tevékenykedjünk egy 

nyitottabb, befogadó és egymást kölcsönösen tisztelő társadalom kialakítása érdekében.  
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Végül diákjaink egy játékos sportversenyen vettek részt, amelyen lehetőségük nyílt oldott 

hangulatban, kötetlenül társalogni a többi tanulóval és elköszönni az iskolától és a Córdobában 

megismert társaiktól a másnapi hazautazás előtt. Este a nemzeti projekttalálkozó összes 

résztvevője egy kellemes búcsúvacsorán elevenítette fel a legszebb pillanatokat a fájdalmas 

búcsú percei előtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 17-én, szombaton indultunk haza 

Magyarországra. Először Córdobába, majd 

Malagába utaztunk, ahol a magyar diákok és 

kísérő tanáraik egy utolsó közös vacsorán vettek 

búcsút a projekttalálkozótól és egy finom jeges 

kávé mellett tekintettek vissza az elmúlt egy hét 

legszebb pillanataira. Végül az éjszakai repülőutat 

követően fáradtan, de nagyon elégedetten, 

feledhetetlen élményekkel és új barátokkal 

gazdagodva tértünk vissza Veszprémbe. 
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