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YES for Future 
Sunday 5th to Saturday 11th February, 2017

IES Santiago Apóstol (Almendralejo)

 

 
 
 
 
Sunday 5th February 
Hosts welcome guests 

 

Arrival of partner schools at Barajas airport

12.45 City bus tour

14.00 Lunch

15.00 Free time

17.00 Walk around 

21.00 Dinner

 
 

 
Monday 6th 

Short stay in Madrid 

 

08.00 Breakfast at hostel

09.00 Icebreakers

10.00 Guided tour of historic Madrid

13.00 Free time and lunch at Xanadú shopping 

centre 

21.00 Arrival in Almendralejo

Evening with families

 
 
 
 
 
 
 

Tuesday 7th 
Business day 

 

08.15 Welcome meeting at conference hall

09.30 Guided tour of the school 

09.45 Presentation of business ideas. Part II

10.30 Project presentation by higher education 

students 

11.00 Break time

11.30 Advertising workshop with Leslie Simon

12.30 Business English competition (job 

interviews) 

Lunch 

Free time 

16.30 Photo scavenger hu

Evening with families

 

 

                                                      

YES for Future - Programme for Spain 

Sunday 5th to Saturday 11th February, 2017 

IES Santiago Apóstol (Almendralejo) 

Arrival of partner schools at Barajas airport 

12.45 City bus tour 

14.00 Lunch 

15.00 Free time 

17.00 Walk around Parque del Retiro  

21.00 Dinner 

08.00 Breakfast at hostel 

09.00 Icebreakers 

10.00 Guided tour of historic Madrid 

13.00 Free time and lunch at Xanadú shopping 

21.00 Arrival in Almendralejo 

Evening with families 

08.15 Welcome meeting at conference hall 

09.30 Guided tour of the school  

09.45 Presentation of business ideas. Part II 

10.30 Project presentation by higher education 

11.00 Break time 

11.30 Advertising workshop with Leslie Simon 

12.30 Business English competition (job 

 

16.30 Photo scavenger hunt in town (students) 

Evening with families 

 



                                                      

 
 
 
 
 
 

Wednesday 8th 
Exploring our nature 

and culture 

 

08.15 Departure to Las Villuercas

10..00 Hiking tour at Las Villuercas Geopark

Lunch 

16.00 Guided tour of Guadalupe

17.00 Visit to the Royal Monastery of Santa 

María de Guadalupe

18.00 Departure to Almendralejo

Evening with families

 
 
 
 
 

Thursday 9th 
Sports Fun  Day 

08.00 Cycling tour (optional)

09.00 Breakfast at school (hot chocolate and 

churros)  

Participation in different workshops

Sports and cooperative games

14.00 Lunch 

16.00 Bus to Mérida

16.30 Tour of Mérida (Roman Bridge, Temple of 

Diana,Theatre, Amphitheatre...)

19.00 Departure to Almendralejo

Evening with families

 
 
 
 
 

Friday 10th 
Problem solving  

08.15 Spanish lesson conducted by the students

09.00 Lessons with host students

10.00 Problem solving challenge

Break time 

12.00 Visit to a local start

business incubator residence for entrepreneurs

14.00 Lunch

Free time 

17.30 Farewell  evening at school

Evening with families

Saturday 11th 
Departure day 

06.30 Departure to Madrid

 

 

 

Az Európai Unió által támogatott Iskolák, óvodák stratégiai partnersége program keretén belül került 

megrendezésre az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban 2014 szeptemberében indult „YES 

for Future” című projekt utolsó nemzetközi diákcsere programja. 

                                                      

08.15 Departure to Las Villuercas-Guadalupe 

10..00 Hiking tour at Las Villuercas Geopark 

16.00 Guided tour of Guadalupe 

17.00 Visit to the Royal Monastery of Santa 

María de Guadalupe 

18.00 Departure to Almendralejo 

Evening with families 

08.00 Cycling tour (optional) 

09.00 Breakfast at school (hot chocolate and 

Participation in different workshops 

Sports and cooperative games 

14.00 Lunch  

16.00 Bus to Mérida 

16.30 Tour of Mérida (Roman Bridge, Temple of 

Diana,Theatre, Amphitheatre...) 

19.00 Departure to Almendralejo 

Evening with families 

08.15 Spanish lesson conducted by the students 

09.00 Lessons with host students 

10.00 Problem solving challenge 

 

12.00 Visit to a local start-up and the local 

business incubator residence for entrepreneurs 

14.00 Lunch 

7.30 Farewell  evening at school 

Evening with families 

06.30 Departure to Madrid 

Az Európai Unió által támogatott Iskolák, óvodák stratégiai partnersége program keretén belül került 

megrendezésre az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban 2014 szeptemberében indult „YES 

nemzetközi diákcsere programja. Az egyhetes diákcsere programon

 

Az Európai Unió által támogatott Iskolák, óvodák stratégiai partnersége program keretén belül került 

megrendezésre az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban 2014 szeptemberében indult „YES 

Az egyhetes diákcsere programon 



                                                      
rajtunk kívül a finn és szlovén partnerek is ellátogattak a spanyol

de Apóstol-ba. 

 

A négy partneriskola diákjaival és tanáraiv

eltöltöttünk másfél napot mielőtt útnak indultunk a messzi Almendralejo

A mostani, utolsó találkozó előtt a diákok 

találkozó során beszámoltak egymásnak a tapasztalataikról és bemutatták a cég üzleti portfolióját. 

szakmai programon belül üzleti workshop

formájában tesztelhették üzleti készségeiket

 

A kint töltött öt nap során nagyon sokszínű, élvezetes és hasznos programon vehettünk részt. A 

diákok spanyol társaikkal együtt tanórákat látogattak, 

keretén belül filmekkel kapcsolatos csapatépítő feladatokat

Emellett prezentációk formájában bemutatták Magyarországot, Százhalombattát és az Arany János 

Iskolát, valamint alaposabban megismerkedhettek a 

utolsó sorban fejleszthették az angoltudásukat, hiszen a kommunikáció nyelve végig az angol volt. 

Emellett a résztvevő pedagógusok is számos 

partnerek által alkalmazott módszereket és jó gyakorlatokat cserélhettek egymás

 

Természetesen a sok munka mellett jutott idő egy kis kikapcsolódásra is, hiszen sok szép és érdekes 

helyre ellátogattunk. Többek között 

építmények maradványait és jobban megismerhettük Spa

Az együtt töltött idő alatt a diákok 

élménnyel gazdagodtak.  

 

A projekt záró találkozójára május végén iskolánkban fog sor kerülni, amelyre tíz külföldi kolléga fog 

az intézményünkbe ellátogatni.  

 

Szabóné Jassó Ágnes 

 

Diák beszámolók: 

 

Erasmus + keretein belül 2017.02.05

megérkeztünk Madridba, ahol a fogadó diákok már vártak ránk. Miután megérkeztek a finn diákok is, 

elindultunk a szállásunkra. Másnap már a szlovénekkel együtt 

majd együtt fedeztük fel Madrid városát. A nap végén megérkeztünk Almendralejo

már nagyon várt ránk, és az estét ismerkedéssel töltöttük. Kedd reggel körbevezettek az iskolában, 

utána prezentációkkal folytattuk a napot, végül játékos feladatokkal fedeztük fel a várost. A szerdai 

napot kirándulással töltöttük. Ellátogattunk a  Las Villuercas

királyi kolostort. Csütörtökön az iskolában megrendezett projekt napon vettün

csokit és churros-t ettünk, utána különböző feladatokban vettünk részt pl.: táncolás, falmászás, 

karaoke. A nap második felében ellátogattunk Méridába, ahol láthattuk az amfiteátrumot. Pénteken 

elérkezett az utolsó együtt töltött n

osztva probléma megoldó játékban vettünk részt. A napot b

                                                      
finn és szlovén partnerek is ellátogattak a spanyol vendéglátó iskolába

A négy partneriskola diákjaival és tanáraival először Madridban találkoztunk, ahol közösen 

eltöltöttünk másfél napot mielőtt útnak indultunk a messzi Almendralejo-ba.  

találkozó előtt a diákok megterveztek és működtettek egy saját vállalkozás

másnak a tapasztalataikról és bemutatták a cég üzleti portfolióját. 

üzleti workshop-okon vettek részt, ahol problémamegoldó feladatok 

formájában tesztelhették üzleti készségeiket valamit tesztelhették üzleti ismereteiket

nagyon sokszínű, élvezetes és hasznos programon vehettünk részt. A 

társaikkal együtt tanórákat látogattak, részt vehettek egy iskolai projektnapon, amely 

keretén belül filmekkel kapcsolatos csapatépítő feladatokat oldottak meg spanyol társaikkal együtt. 

Emellett prezentációk formájában bemutatták Magyarországot, Százhalombattát és az Arany János 

megismerkedhettek a spanyol nyelvvel, kultúrával és konyhával, és nem 

thették az angoltudásukat, hiszen a kommunikáció nyelve végig az angol volt. 

Emellett a résztvevő pedagógusok is számos megbeszélésen vettek részt és megfigyelhették a 

partnerek által alkalmazott módszereket és jó gyakorlatokat cserélhettek egymás

Természetesen a sok munka mellett jutott idő egy kis kikapcsolódásra is, hiszen sok szép és érdekes 

helyre ellátogattunk. Többek között ellátogattunk Merida-ba, ahol megcsodálhattuk az ókori római 

építmények maradványait és jobban megismerhettük Spanyolország történetét. 

Az együtt töltött idő alatt a diákok rendkívül jól érezték magukat és nagyon sok ismerettel és 

találkozójára május végén iskolánkban fog sor kerülni, amelyre tíz külföldi kolléga fog 

Erasmus + keretein belül 2017.02.05-2017.02.11- ig Spanyolországba utazhattam. Vasárnap 11 körül 

megérkeztünk Madridba, ahol a fogadó diákok már vártak ránk. Miután megérkeztek a finn diákok is, 

elindultunk a szállásunkra. Másnap már a szlovénekkel együtt ismerkedős játékokkal kezdtük a napot, 

majd együtt fedeztük fel Madrid városát. A nap végén megérkeztünk Almendralejo

már nagyon várt ránk, és az estét ismerkedéssel töltöttük. Kedd reggel körbevezettek az iskolában, 

folytattuk a napot, végül játékos feladatokkal fedeztük fel a várost. A szerdai 

napot kirándulással töltöttük. Ellátogattunk a  Las Villuercas-i Geoparkba, később meglátogattuk a 

királyi kolostort. Csütörtökön az iskolában megrendezett projekt napon vettün

t ettünk, utána különböző feladatokban vettünk részt pl.: táncolás, falmászás, 

karaoke. A nap második felében ellátogattunk Méridába, ahol láthattuk az amfiteátrumot. Pénteken 

elérkezett az utolsó együtt töltött nap. A spanyol diákokkal együtt órákra mentünk, majd csapatokra 

osztva probléma megoldó játékban vettünk részt. A napot búcsú bulival zártuk, ahol minden ország 

 
vendéglátó iskolába, az IES Santiago 

al először Madridban találkoztunk, ahol közösen 

ba.   

egy saját vállalkozást és a 

másnak a tapasztalataikról és bemutatták a cég üzleti portfolióját. A 

okon vettek részt, ahol problémamegoldó feladatok 

valamit tesztelhették üzleti ismereteiket.  

nagyon sokszínű, élvezetes és hasznos programon vehettünk részt. A 

részt vehettek egy iskolai projektnapon, amely 

oldottak meg spanyol társaikkal együtt. 

Emellett prezentációk formájában bemutatták Magyarországot, Százhalombattát és az Arany János 

nyelvvel, kultúrával és konyhával, és nem 

thették az angoltudásukat, hiszen a kommunikáció nyelve végig az angol volt.  

megfigyelhették a spanyol 

partnerek által alkalmazott módszereket és jó gyakorlatokat cserélhettek egymással.  

Természetesen a sok munka mellett jutott idő egy kis kikapcsolódásra is, hiszen sok szép és érdekes 

ba, ahol megcsodálhattuk az ókori római 

nyolország történetét.  

nagyon sok ismerettel és 

találkozójára május végén iskolánkban fog sor kerülni, amelyre tíz külföldi kolléga fog 

ig Spanyolországba utazhattam. Vasárnap 11 körül 

megérkeztünk Madridba, ahol a fogadó diákok már vártak ránk. Miután megérkeztek a finn diákok is, 

ismerkedős játékokkal kezdtük a napot, 

majd együtt fedeztük fel Madrid városát. A nap végén megérkeztünk Almendralejo-ba, ahol a család 

már nagyon várt ránk, és az estét ismerkedéssel töltöttük. Kedd reggel körbevezettek az iskolában, 

folytattuk a napot, végül játékos feladatokkal fedeztük fel a várost. A szerdai 

i Geoparkba, később meglátogattuk a 

királyi kolostort. Csütörtökön az iskolában megrendezett projekt napon vettünk részt, reggelire forró 

t ettünk, utána különböző feladatokban vettünk részt pl.: táncolás, falmászás, 

karaoke. A nap második felében ellátogattunk Méridába, ahol láthattuk az amfiteátrumot. Pénteken 
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bemutatott egy országára jellemző táncot és mind közösen táncoltunk. Szombat reggel sajnos 

elérkezett a búcsú ideje, ahol csak nehezen tudtunk elválni egymástól, és el

Madridba, hogy mindenki elérje a gépét. A spanyolországi út nekem új élményeket, barátokat és a 

spanyol kultúrába való betekintést eredményezte. A spanyolok életmódja n

magyarokétól, ezért nagyon érdekes volt ezt személyesen megtapasztalni. Régi álmom volt eljutni 

Spanyolországba, ezért nagyon hálás vagyok a programnak, hogy valóra tudtam ezt váltani. (Csernyák 

Dia)  

                                                      
bemutatott egy országára jellemző táncot és mind közösen táncoltunk. Szombat reggel sajnos 

zett a búcsú ideje, ahol csak nehezen tudtunk elválni egymástól, és el kellett indulnunk 

Madridba, hogy mindenki elérje a gépét. A spanyolországi út nekem új élményeket, barátokat és a 

spanyol kultúrába való betekintést eredményezte. A spanyolok életmódja nagyon eltérő a 

magyarokétól, ezért nagyon érdekes volt ezt személyesen megtapasztalni. Régi álmom volt eljutni 

Spanyolországba, ezért nagyon hálás vagyok a programnak, hogy valóra tudtam ezt váltani. (Csernyák 
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2016. február 5én hajnalban repülővel utaztunk Spanyolországba, délelőtt meg is érkeztünk Madridba 

és itt töltöttük az első két napunkat. Először buszos városnézés volt, aztán elfoglaltuk a szállásunkat, 

spanyol ételeket kóstoltunk és ismerkedős játékokat 

sétára és az estét egy vacsorával zártuk. Másnap délelőtt gyalogosan megnéztük Madrid legszebb 

látnivalóit. Ebéd után busszal elindultunk Almendralejo

beszélgettünk és közösen vacsoráztunk. Kedden együtt mentünk a  diákokkal az iskolába, a köszöntő 

után megnéztük a bemutatókat és mi is előadtuk a prezentációinkat amikkel készültünk. Ezután a 

diákok vezetésével körbejártuk az iskola épületét. Estefelé csoportokban be

különböző helyszíneknél kellett vicces fényképeket csinálnunk. Szerdán egész nap kirándultunk a Las 

Villuercas-i Geoparkban és meglátogattuk a Santa Maria katedrálist. Csütörtökön reggelire 

megkóstoltuk a jellegzetes spanyol édességet

fogadóinkkal, ahol részt vehettünk az iskolai projekt napon. Vicces és kreatív feladatokat csináltunk 

kis csoportokban. Ebéd után busszal elmentünk Meridába, itt megnéztük az amfiteátrumot és spanyol 

diákok olvastak fel nekünk érdekességeket. Pénteken reggel mindenki a spanyol fogadójával ment 

órára, így megnézhettünk egy átlagos tanórát, ezután pedig spanyol órát tartottak nekünk, ahol 

megtanulhattunk néhány spanyol szót és kifejezést. Ezután pedig egy marketi

részt. Délután volt a búcsú buli az iskolában, itt minden ország bemutatott egy táncot. Az estét az 

összes résztvevő együtt töltötte. Szombaton korán reggel a szomorú búcsú után elindultunk a reptérre 

és éjjel hazaérkeztünk Magyarorszá

barátot szereztem és örülök, hogy részese lehettem a programnak. (Vincze Boglárka)

 

                                                      
2016. február 5én hajnalban repülővel utaztunk Spanyolországba, délelőtt meg is érkeztünk Madridba 

és itt töltöttük az első két napunkat. Először buszos városnézés volt, aztán elfoglaltuk a szállásunkat, 

spanyol ételeket kóstoltunk és ismerkedős játékokat játszottunk. Délután együtt elmentünk egy nagy 

sétára és az estét egy vacsorával zártuk. Másnap délelőtt gyalogosan megnéztük Madrid legszebb 

látnivalóit. Ebéd után busszal elindultunk Almendralejo-ba, ahol a fogadó családok vártak minket. Este 

k és közösen vacsoráztunk. Kedden együtt mentünk a  diákokkal az iskolába, a köszöntő 

után megnéztük a bemutatókat és mi is előadtuk a prezentációinkat amikkel készültünk. Ezután a 

diákok vezetésével körbejártuk az iskola épületét. Estefelé csoportokban bejártuk a várost, ahol 

különböző helyszíneknél kellett vicces fényképeket csinálnunk. Szerdán egész nap kirándultunk a Las 

i Geoparkban és meglátogattuk a Santa Maria katedrálist. Csütörtökön reggelire 

megkóstoltuk a jellegzetes spanyol édességet a churrost és délelőtt az iskolában voltunk a 

fogadóinkkal, ahol részt vehettünk az iskolai projekt napon. Vicces és kreatív feladatokat csináltunk 

kis csoportokban. Ebéd után busszal elmentünk Meridába, itt megnéztük az amfiteátrumot és spanyol 

vastak fel nekünk érdekességeket. Pénteken reggel mindenki a spanyol fogadójával ment 

órára, így megnézhettünk egy átlagos tanórát, ezután pedig spanyol órát tartottak nekünk, ahol 

megtanulhattunk néhány spanyol szót és kifejezést. Ezután pedig egy marketi

buli az iskolában, itt minden ország bemutatott egy táncot. Az estét az 

összes résztvevő együtt töltötte. Szombaton korán reggel a szomorú búcsú után elindultunk a reptérre 

és éjjel hazaérkeztünk Magyarországra. A spanyolországi hét alatt nagyon jól éreztem magam, sok új 

barátot szereztem és örülök, hogy részese lehettem a programnak. (Vincze Boglárka)
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a churrost és délelőtt az iskolában voltunk a 

fogadóinkkal, ahol részt vehettünk az iskolai projekt napon. Vicces és kreatív feladatokat csináltunk 

kis csoportokban. Ebéd után busszal elmentünk Meridába, itt megnéztük az amfiteátrumot és spanyol 

vastak fel nekünk érdekességeket. Pénteken reggel mindenki a spanyol fogadójával ment 

órára, így megnézhettünk egy átlagos tanórát, ezután pedig spanyol órát tartottak nekünk, ahol 

megtanulhattunk néhány spanyol szót és kifejezést. Ezután pedig egy marketink workshopon vettünk 

buli az iskolában, itt minden ország bemutatott egy táncot. Az estét az 

összes résztvevő együtt töltötte. Szombaton korán reggel a szomorú búcsú után elindultunk a reptérre 

gra. A spanyolországi hét alatt nagyon jól éreztem magam, sok új 

barátot szereztem és örülök, hogy részese lehettem a programnak. (Vincze Boglárka) 

 



                                                                                                            

 

 



                                                                                                             



                                                                                                             



                                                                                                             



                                                                                                             



                                                                                                            

 

 

 

 



                                                      

 

Az Erasmus + által szervezett program keretein belül alkalmam volt 5 diáktársammal és 3 

tanárommal Spanyolországba látogatni egy hétre. A projektben Magyarország, Spanyolország, 

Finnország és Szlovénia vett részt. Két napot töltöttünk Madridban, majd utazásunkat a spanyol 

diákok városában, Almendralejo-ban folytattuk. A fogadó családok már szeretettel vártak m

mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. A hét alatt nagyon sokat tanultunk a spanyol 

kultúráról, a helyiek szokásairól, finom spanyol ételeket, italokat kóstolhattunk. Megismerkedtünk a 

spanyolok iskolájával, ahol a biológia laborban egy diszn

csoportokban feladatokat oldottunk meg: jeleneteket játszottunk el, táncoltunk, rajzoltunk. Méridába 

és Guadalupéba is ellátogattunk várost nézni, megismerkedni nevezetességeikkel. Utolsó nap a 

spanyol diákok nyelvórát tartottak nekünk, órákat látogattunk, workshopokban vettünk részt, 

ellátogattunk egy helyi start-up céghez. Este pedig sor került a búcsú

bemutatta jellegzetes táncát. Sok új barátot szereztünk, de ezen kívül régi ismer
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volt találkozni, akik a magyarországi találkozón voltak a vendégeink. Sokunk álma volt eljutni ide, 

örülök, hogy én is részese lehettem ennek a fantasztikus hétnek. 

(Haszon Luca) 
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2017 februárjában egy csodálatos hetet tölthettem Spa

vettem akár itthon, akár máshol, de eddig ez volt a legjobb. Az első két napot Madridban töltöttük a 

szlovén, a finn és a spanyol fogadó diákokkal. Egy hostelben szálltunk meg, ami olyan érzést adott át 

mintha egy internacionális osztálykiránduláson lettünk volna. Ezek mellett vasárnap és hétfőn 

lehetőségünk volt felfedezni a fővárost. Gyönyörű épületeket és sok nevezetséget néztünk meg, és egy 

hatalmas plázában is vásárolhattunk. Hétfő este pedig már Almendralejoban

már nagyon vártak minket. Kedden volt a “dolgozós” nap amikor bemutattuk egymásnak a 

prezentációkat, majd délután csoportokban felfedeztük a várost. Szerdán a Las Villuercas Geoparkban 

kirándultunk és megnéztük Guadalupe városát, 

nagyon finom churrossal indítottuk a napot, majd különböző játékos feladatokon és sportokon 

vettünk részt. Délután Méridába mentünk, ahol betekintést nyerhettünk a ókori római életben. Péntek 

reggel már mindenki kicsit szomorúbban vágott neki a napnak, mert tudtuk hogy ez az utolsó nap. 

Közös workshopokban dolgoztunk, egy helyi céget látogattunk meg, este pedig megtartottuk a búcsú

bulit ahol minden ország bemutatott egy

csoportképünk volt. Majd sajnos eljött a szombat reggel, ahol könnyekkel k

egymástól, ki tudja mennyi időre. Életem egyik legjobb hete volt ez, rengeteg új barátot szereztem és 

régiekkel találkoztam. Hálás vagyok a

pontosan megmutatták milyen a spanyol élet. Egy álmom vált valóra ezzel az úttal, így köszönöm a 

programnak, hogy kaphattam egy ilyen lehetőséget. (Molnár Alexandra)

 

                                                      
2017 februárjában egy csodálatos hetet tölthettem Spanyolországban. Több ilyen programon részt

vettem akár itthon, akár máshol, de eddig ez volt a legjobb. Az első két napot Madridban töltöttük a 
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régiekkel találkoztam. Hálás vagyok a spanyoloknak, mert egy percre se hagytak minket unatkozni, és 
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programnak, hogy kaphattam egy ilyen lehetőséget. (Molnár Alexandra) 
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5-én, szombaton hajnalban keltem, hisz várt a busz, mely az egész kirándulást elindtotta. A gépünk 

reggel 6-kor indult, úgyhogy volt időnk a reptéren még elbúcsúzni gondolatban. Először Münchenbe 

repültünk a Lufthansa gépével, ahol egy kis útravalót is kaptunk. Münchenből indult a 

gép, ám itt már komplett reggelivel látott el minket a légitársaság.

             Mint mindig, az első pillantás volt a legszebb: mikor megláttuk a régi barátainkat, avagy azokat, 

akik otthont adnak nekünk egy hétre. Én Carlos Barrerra

hiszen 2 éve ugyan ez a program keretein belül ő is egy hetet töltött nálam. Miután mindenki 

megérkezett egy kis buszos városnézés után elfoglaltuk szálláshelyünk az első éjjelre, Madridba. Este 

kipróbáltunk egy két spanyol finomságot vacsorára.

             Másnap reggel egy kis ismerkedős

körbe minket Madrid néhány pontján. Szerencsére egész héten nálam volt a kamerám, ami jó 

szolgálatot tett nekem végig. A nép végén mindenki hazament az ottani otthonába. Carlos

lementünk egy parkba megsétáltatni a kis Dobby

             A következő napot az iskolában kezdtünk, ám sikerült elaludnunk mindkettőnknek, úgyhogy 

egy jó félórás késéssel estünk be a részt

helyszíneit néztük meg: a programozott robottól kezdve egy kibelezett disznóig mindent 

megmutattak. A nap többi része is érdekesen telt, egy játékos feladat közepett körbenéztünk a 

városban csapatokban. 

             Szerdán egy nagy hegyet látogattunk meg Guadalupe

visszafele a buszon sokan aludtunk is. Sok szép helyen voltunk még aznap, ez a nap erről szólt.

             Csütörtököt szintén az iskolában kezdtünk eg

enapon egy filmes témájú vetélkedő zajlott, érdekes volt, és jó volt csapatban dolgozni a többiekkel. 

Délután elmentünk Méridába, hol néhány spanyol diák egy kis előadással szolgált nekünk a rómaiak 

életéből. 

             Az utolsó napon mindenkin lehetett látni, hogy bárcsak még egy hetet lehetnénk együtt. Az 

este, és ezzel a hét is egy búcsú bulival záródott, ahol mindenki kipróbálhatta magát más országok 

néptáncaiban. 

             Szombaton kora reggel könnye

elbúcsúzhassunk egymástól. Nehéz volt. Nehéz volt beletörődni, hogy lehet soha többé nem látjuk 

azokat akik egy hétig a családunk voltak.

             Nagyon boldog vagyok, hogy tagja lehettem ennek a 

többieket. (Mészáros Dezső) 
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2017. február 5-én hajnalban az Erasmus+ program keretén belül elindultunk 9

Délelőtt megérkeztünk Madridba, majd a fogadó és a finn diákokkal ismerkedtünk, sétálgattunk.

Másnap már a szlovének érkezésével teljes volt a csapat, így bejártuk a fővárost és láthattuk Madrid 

legszebb helyeit. Ezután busszal Almendralejo felé vettük az irányt, este pedig már a családokkal 

vacsoráztunk. Kedd délelőtt prezentációkat mutattunk be 

városnézésre indultunk csapatokban és sok vicces képet kellett készítenünk. Szerdán a Las Villuercas

i Geoparkban voltunk, utána pedig felfedeztük Guadalupe városát és nevezetességeit. Csütörtökön az 

iskolában churros-al és forró csokival indítottuk a napot. Részt vettünk az iskola által szervezett 

programon, közösen énekeltünk, táncoltunk, barkácsoltunk. Délután Méridába mentünk, ahol a 

spanyol diákok előadásainak segítségével belecsöppentünk az ókori világba. Pént

diákjainkkal tanórára mentünk, majd egy spanyol órán vettünk részt. Később probléma megoldó 

feladatokat csináltunk csoportokban, majd ellátogattunk egy helyi start
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i Geoparkban voltunk, utána pedig felfedeztük Guadalupe városát és nevezetességeit. Csütörtökön az 

csokival indítottuk a napot. Részt vettünk az iskola által szervezett 

programon, közösen énekeltünk, táncoltunk, barkácsoltunk. Délután Méridába mentünk, ahol a 

spanyol diákok előadásainak segítségével belecsöppentünk az ókori világba. Pénteken a fogadó 

diákjainkkal tanórára mentünk, majd egy spanyol órán vettünk részt. Később probléma megoldó 

up céghez. Eljött a búcsú buli 



                                                      
ideje, ahol minden ország diákjai táncokat mutat

eljött a cserediákprogramok legrosszabb pillanata, a búcsú, és elindultunk Madridba. Hatalmas 

élmény volt új barátokat szerezni és régiekkel találkozni. Ez a program teljesítette az álmaim, hogy 

repülővel utazhassak, és kijuthassak Spanyolországba. Örülök, hogy a program részese lehettem. 

(Földi Fanni) 
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A projekt nemzetközi blogja: 

http://yourentrepreneurialskills.blogspot.hu/

 

A projekt honlapja: 

http://yesforfuture.weebly.com/ 

 

A diákok által megtervezett diákvállalkozás 

http://handiary.weebly.com/ 
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