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hallgató. Ez tehát mindenképp a kinti rendszer
előnye az itthonihoz képest.

Amerikából jöttem…
Bizonyára sokan értesültek róla, hogy a tavalyi
félévben a cserkészcsapatot Balogh Alex vezette
megbízott
cserkészparancsnokként.
A
vezetőváltásra azért volt szükség, mert én az
előző félévet egy amerikai egyetemen töltöttem,
a BME egyik cserediák programjának
köszönhetően. A félév kint augusztus 20-án
kezdődött és december 15-én ért véget, tehát 4
teljes hónapon át a University of New
Hampshire nevű Bostontól nem messze lévő
egyetem padjait koptattam. Habár az amerikai
oktatással szemben itthon van egy kialakult
negatív sztereotípia, a tapasztalatom alapján
egyáltalán nem „buták” az amerikaiak és a
felsőoktatás is sok szempontból jobb, de
legalábbis más, mint az itthoni. Míg az itthoni
egyetemeken az óralátogatást csak néhány
tantárgy esetében követelik meg szigorúan,
addig Amerikában minden órán van „katalógus”
és aki 3-nál többször hiányzik igazolatlanul egy
félév alatt, az nem vizsgázhat, vagyis megbukik.
Ez a szigor a félévközi követelményekben is
megjelenik, ugyanis míg itthon általában 1-2 ZH
a félévközi követelmény, addig kint óráról órára
volt „házi feladat” vagyis egy-két oldalas
beadandó munka. Ennek köszönhetően a félév
során folyamatosan rá vannak kényszerítve a
diákok, hogy tanuljanak és hasznosítsák a
megszerzett tudást, ami így jobban berögzül,
mint itthon, ahol sokszor a vizsga előtti héten
nyílik ki a tankönyv először és a sikeres vizsga
után 2 nappal már csak töredékére emlékszik a

Szerencsére azonban nem csak tanulással telt el
a kinti idő, hanem sikerült meglátogatni a közeli
látványosságokat is, így megcsodálhattam
Boston és New York felhőkarcolóit vagy éppen
a Niagara vízesést Kanadában. A félév letelte
után még egy hónapig érvényes volt a vízumom,
amelyet arra használtam fel, hogy Amerika más
államait is felfedezzem, így sikerült eljutnom a
napfényes Floridába, a kaszinóiról híres Las
Vegasba, láthattam a gyönyörű Grand Canyont
és a filmekből ismert Hollywoodot is.
Nagyon sok szép helyen jártam és sok jó
emberrel ismerkedtem meg, de azért nagyon jó
érzés volt félév után hazatérni a családomhoz,
újra látni Kelenvölgy utcáit és a cserkészcsapat
tagjait. Bízom benne, hogy megújult erővel
tudom majd a csapat vezetését folytatni,
melyhez szeretném kérni az Egyházközség és a
jó Isten támogatását is!
Kiss Róbert

