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A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium hat diákja három pedagógus 

kíséretében egy öt napos diákcsere programon vett részt az olasz fővárosban, Rómában. A 

találkozóra a “READ in Europe “ Erasmus + projekt során keretén megrendezésre,  és rajtunk kívül a 

horvát,litván, spanyol és török partnerek is ellátogattak az olasz vendéglátó iskolába, az Il Liceo Louis 

Pasteur gimnáziumba.   



 

A találkozó során nagyon sokszínű, élvezetes és hasznos programon vehettünk részt. A diákok 

külföldi társaikkal együttműködve sokféle foglalkozáson vettek részt, amelyek során közös 

történeteket írtak valamint kvíz és sportjátékokon mérték össze tudásukat és fejlesztették az 

együttműködési készségeiket. A résztvevők megismerkedhettek az olasz nyelvvel, kultúrával és 

konyhával, és nem utolsó sorban fejleszthették az angoltudásukat, hiszen a kommunikáció nyelve 

végig az angol volt. Emellett az olasz nyelvet második nyelvként tanuló diákoknak ez egy remek 

lehetőség volt a célnyelvi kultúra megismerésére illetve a nyelvgyakorlásra is. 

A találkozó előtt a diákok kutatást végeztek országuk színház történetéről és látogatást tettek 

országuk legjelentősebb színházaiban és a szerzett ismereteiket prezentációk és filmek formájában 

átadták a többieknek.  Öröm volt hallgatni, ahogy diákjaink angolul bemutatták Magyarország 

színháztörténetét és a magyar Nemzeti Színházat és a Vígszínházat.  

  

Emellett a résztvevő diákok és pedagógusok tanórán is részt vettek, ahol ízelítőt kaphattak az olasz 

diákok számára kötelezően tanult latin nyelvből illetve megfigyelhették az olasz partnerek által 

alkalmazott módszereket és jó gyakorlatokat cserélhettek egymással.  

Természetesen a sok munka mellett jutott idő egy kis kikapcsolódásra is, hiszen a hét során 

ellátogattunk Róma város főbb nevezetességeihez, valamint kirándulást tettünk Ostia Antica-ba, 

amely 2000 évvel ezelőtt Róma nyüzsgő kikötővárosa volt és ahol a feltárt ősi épületek, lenyűgöző 

freskók és mozaikok nagyon szépen megmaradtak és szinte érezni lehet a régi kikötőváros 

hangulatát, az egyházi épületek, az otthonok, a fórum és a piacok között járva. 

Az együtt töltött idő alatt a diákok nagyon sok új barátságot kötöttek és rengeteg felejthetetlen 

élményben volt részük. Hazatérve a diákok folytatják a munkát a közösen megírt történeteken, 

amelyek közül az egyiket a projekt harmadik évében a diákok közösen dramatizálni fogják. 

 

Vasárnap: 
Reggel izgatottan keltünk fel és pattantunk ki az ágyból várva a nagy napot, amikor végre 
találkozhatunk azzal akivel idáig csak az internet segítségével tudtunk beszélni. A reptéren 
már nagyon vártuk a felszállást, ám a 2 órás késés mindenkit elszomorított, de próbáltuk 
ennek is a jó oldalát nézni és a reptéren “új helyeket" felfedezni. Amikor oda értünk 
mindenki kereste és sietett oda az olasz partneréhez, akivel együtt lesz éjjel-nappal. Amint 
mindenkinek meg lett a partnere mehettünk is “haza". (Őzi) 
 
A reptéren túl későn jöttünk rá arra, hogy tudunk filmet nézni. :( (Anita) 
 
Mikor reggel felkeltem el se akartam hinni, hogy eljött az idő, hogy Rómába utazzunk. Sajnos 
a repülő késett,de én ezt egyáltalán nem bántam,mivel csodás időt töltöttünk el a reptéren 
iskolás társaimmal. (Flóra) 

   
 



 

 
 
 
Hétfő: 
Iskola megismerése 
Prezentációk 
Kvízjáték 
 
A legelső napon körbevezettek minket az iskolában. Megnéztük a könyvtárat, termeket, és 
az iskolától különálló büfét ahol főtt ételt is lehet kapni. Minden ország előadta a maga 
színházairól szóló prezentációját, így mi is. Majd következett egy kvíz amiben különböző 
nemzetiségűek voltak összesen hat csapatban és minden csapatnak egy külön színe volt és 
minden tag kapott egy karkötőt ezzel a színnel. Az első napon talán kicsit meg voltunk 
szeppenve és az angol tudásunk legalapabb részét használtuk de aztán már folyékonyan 
társalogtunk. (Dani) 
 
Az iskola hatalmas ezért sokáig tartott bejárni. Rettegtünk az előadástól, de így utólag 
fogalmam sincs miért. A kvíz is nagyon szórakoztató volt, csak sajnos elszállt a netünk ezért 
esélyünk se volt nyerni, de így is egy jó sztorit kaptunk (a magyart). (Anita) 
 
Az első nap az iskolában nagyon jó élmény volt számomra. Az iskolába minden nap busszal 
jártunk,ezért minden reggel megtapasztalhattam a Római dugót,ami hatalmas!A 
körbevezetés után minden ország előadta a színházakról szóló prezentációját. Mi nagyon 
féltünk,de elég jól sikerült. A kvízt a mi csapatunk nyerte meg,ezért mi választhattunk 
először sztorit.:) (Flóra) 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

   
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
Kedd: 
 
Látogatás a regionális közigazgatási központban. 
Kirándulás Ostia Antica-ba 
 
A második nap is egy jó nap volt. Azzal kezdődött, hogy ellátogattunk a Regionális 
Közigazgatási Központba ahol üdvözöltek minket, majd minden iskola egy pár szóban 
bemutatta magát és egy kis ajándékkal távoztunk. Majd egy felejthetetlen kirándulásra 
mentünk egy romos helyre ahol régen fürdők, hatalmas épületek és egy színház állt, a neve 



 

Ostia Antica. A vezetőnk izgalmasan elmesélte a történetét a helynek és képeket is mutatott 
az adott helyről ahol épp voltunk hogy az hogy nézett ki a régi időkben. (Dani) 
 
Az izgalmas kötelező programok után a társaság jelentős része jött hozzánk egy meccs néző, 
pizza evő bulira. Remek volt a hangulat, annak ellenére, hogy a Róma nem jutott 
tovább.(Anita) 
 
Következő nap meglátogattuk a  Regionális Közigazgatási Központot. Majd Ostia Antica-ba 
látogattunk el,ahol régen egy fürdő volt. A nap fénypontja az esti meccs nézés volt. 
Rendeltünk rengeteg pizzát,ami isteni volt. (Flóra) 

 

 
 
 

 
 



 

Szerda: 
Történetíró workshop I. 
Latin óra 
Szent Péter - Bazilika és a Vatikán 
 
A harmadik nap kezdtük el az országok által kitalált történteken dolgozni. A mi csapatunk 
remekül haladt. Majd egy eszméletlen latin óra következett ahol a tanár úr szórakoztató és 
hatásos módon tanított minket, ekkor szeretem meg ezt a nyelvet. És végül elmentünk a 
Szent Péter Bazilikába ahol olyan két óra sorban állás után megcsodálhattuk hogy mennyire 
gyönyörű is az a hely, ráadásul érdekes információkat is halhattunk róla. (Dani) 
 
Szerdán csak délután mentünk kirándulni a Szent Péter Bazilikához, délelőttünket pedig az 
iskolában töltöttük. Mindenki minden csapat megkapta a történetét és elkezdte kidolgozni. 
2 óra történet irás után ebédeltünk és mindenki elment a partnerével órára. (Őzi) 
 
 Délelőtt remekül haladtunk a kijelölt feladatokkal. Délután pedig a Vatikánba látogattunk el, 
hogy megcsodálhassuk a Szent Péter bazilikát. Kb 2-3 órát kellett sorban állnunk, de sikerült 
feltalálnunk magunkat, rengeteg képet készítettünk. Miután bejutottunk rá kellett jönnünk, 
hogy a sok várakozás teljesen megérte, mert a bazilika gyönyörű.(Anita) 
 
Szerda reggel a sztorikon dolgoztunk,majd én és Anita egy matematika órára ültünk be,ahol 
a bemutatás mellett tanultunk mi is egy kis matematikát. Délután a Vatikánt néztük meg. A 
bazilika hatalmas és káprázatos volt.  (Flóra) 
 

 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
Csütörtök: 
 
Történetíró workshop II. 
Colosseum és városközpont 
Búcsúest 
 
A negyedik nap folytatódott a történetírás, ez már nem ment olyan könnyen, de 
megbirkóztunk a feladattal. Meg néztük a Colosseumot is, sajnos csak kívülről, de még így is 
lélegzet elállítóan gyönyörű volt. A nap végén pedig egy jó bulit szerveztek nekünk, 
mindenfélét ehettünk és bulizhattunk, végül aludtunk egy jót. (Dani) 
 
Csütörtök délelőtt is a sztorikon dolgoztunk. Utána délután a Colosseumot csodáltuk meg 
kívülről. Este “buli” volt az iskolában,ahol rengeteg isteni olasz étel ehettünk. Táncoltunk és 
jól éreztük magunkat.  (Flóra) 



 

 
 

 
 



 

 
 
Péntek: 
 
Sportjátékok 
Csapatjáték 
 
Az ötödik napon egy nagyszerű tesi órán vehettünk részt, volt itt távolugrás, futás, de még 
dárda hajítás is ha jól tudom vagy valami ilyesmi. Az utunk egy elhagyatott elmegyógyintézet 
felé vezetett ahol 8 különböző feladat várt minket úgy mint, kapura rúgás , memória 
feladatok ,színészkedés stb.. Ezek után búcsúzkodtunk egymástól. (Dani) 
 
Én ezt a napot élveztem a legjobban. A reggeli sporton olyan dolgokat próbálhattunk ki, 
amiket ők szoktak csinálni a tesióráikon, de mégis különleges. Például hajítottunk gerelyt és 
diszkoszt, futottunk gátat stb… Nagyon fárasztó volt.  A csapatjáték elég viccesen alakult. 
Szerintem nagyon jó eredménnyel zártuk (3.-ak lettünk :D). Utána jöttek a szomorú percek, 
mert rájöttünk, hogy soha többé nem látjuk egymást úgy együtt, mint ahogy akkor 
voltunk.(Anita) 
 
Pénteken én már nagyon fáradt voltam,de a reggelt egy frissítő torna órával kezdtük. A 
távolugrás ment a legjobban. A sportolás után elmentünk egy parkba,ahol az országok 
versenyeztek egymással. Mi harmadikak lettünk. A feladatok nagyon tetszettek nekem 
például az amikor 3 perc alatt ki kellet találnunk egy történetet, vagy az amikor 
parkurözhettünk. Utolsó esténket közösen töltöttük a többiekkel.  (Flóra) 
 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
Szombat: 
 
Hazaút 
 
Sajnos egyszer minden jó véget ért,a mi hetünk is véget ért. A búcsúzkodás a világ 
legrosszabb dolga,ezért csak úgy köszöntünk el hogy: See you later!;) Később találkozunk!  
(Flóra) 
 
A szombatról nem sok mindent lehet mondani, a lányok könnyek között búcsúztak el a 
hostjaiktól, míg én csak belül sírtam. Kimentünk a reptérre, hazarepültünk és meséltünk a 
családnak. (Dani) 
 
Számomra hatalmas élmény volt az utazás, hiszen annyira magával ragadott az ottani élet, 
az új barátaink, hogy megfeledkeztünk az itthoni dolgokról és mind egy hétre egészen új 



 

életet kezdtünk. Ez volt az első repülőutam és sokkal szebb volt, mint ahogy azt valaha is 
elképzeltem. Nagyon barátságos környezet fogadott. Boldogan láttam, hogy mindenki 
szívesen beszélget és a sok ország egy nagy csapattá alakul. Egyre jobb időnk lett, ezért a 
városnézések is jól teltek és nagyon örültem annak, hogy a fogadóm külön is elvitt Róma 
legszebb részeire. A magam részéről a városnézés tetszett legjobban, valamint a latin órát is 
nagyon élveztem és felkeltette az érdeklődésem. Rengeteget tanultam és sokkal nyitottabb 
lettem az emberek felé, valamint nagyon hiányzik a fogadom, nagyon jó barátok lettünk és 
most is sokat beszélgetünk. 
(Martina) 
 

 




