Diáktalákozóra mentünk Litvániába

2017.10.02-08.
Erasmus+ projektünk keretében Rövid távú diák mobilitáson
vettünk részt Utena városában, Litvániában. Az egy hetes 2017. 10.02-08. találkozón három tanár és hat diák
képviselte iskolánkat. Igazi nemzetközi csapatot alkottunk, hiszen
az öt országból 32 vendég gyerek és 12 kísérő pedagógus
érkezett. Természetesen a programok során ehhez a nagy
létszámú csoporthoz csatlakoztak a vendéglátó litván tanulók és
tanáraik is.
A kiutazás tervezése már a tavasz során megkezdődött.
Kiválasztottuk a kiutazó diákokat, megbeszélést tartottunk
szüleikkel.
Szeptember közepére megkaptuk a szervezők által összeállított
programot. Rendkívül tartalmas, a találkozó céljait szem előtt
tartó tervezetet készítettek számunkra. A mobilitás fő céljaként
a következő szerepel a pályázatban: a történelem kreatív módon
való tanulása multikulturális környezetben. Bátran állítható, hogy
minden programpont megfelelt ennek a célkitűzésnek. A gyerekek
az iskolában rendhagyó történelem órán vettek részt, Rokiškis
múzeumában bronzkori ékszereket készítettünk és gyertyát
öntöttünk, Šlyninkai faluban a liszt- és kenyérkészítéssel
ismerkedtünk, Juknėnai-ban egy XIX. századi iskola padjaiban
ülve tudtuk meg , milyen volt diáknak lenni 150 évvel ezelőtt.
Utena város helyi történelmét az utcákat járva ismertük meg. A
város jelenéről a polgármesteri fogadáson tudtunk meg többet.

Litvánia történelme elevenedett meg a főváros melletti Trakai
várában. Vilniusban a óváros mellett volt egy rövid idő arra is,
hogy a modern üvegpalotákat is megcsodálhassuk. A múlt- jelenjövő találkozását jelentette a Museum of Ethnocosmology, azaz
a Csillagászati Obszervatórium.
Fantasztikus hangulatban telt az a délelőtt, amikor minden
résztvevő csoport bemutatta az országáról szóló prezentációját
angol nyelven, mindenki énekelt egy dalt a saját nyelvén,
megtanított egy népi játékot a többieknek. Az éneklés, tánc,
zene mellett mindenki kapott egy asztalt, amelyen ízlésesen
elhelyezte jellegzetes ételeit majd megkezdődött a kóstolgatás.
A program tehát igazán gazdag volt. A vendéglátók figyeltek arra
is, hogy a gyerekek vegyes csoportban dolgozzanak, tehát egy
országot maximum két gyerek képviselt egyszerre. Ez
nagymértékben
elősegítette az angol
nyelv használatát.
Természetesen a személyes beszélgetések során egymás nyelvét
is megismerhették a diákok.
Tanulóinknak volt alkalma arra is, hogy órákat látogassanak. Ezen
idő alatt mi, pedagógusok, a projekt ez évre szóló feladatait
egyeztettük, beszéltük át.
Összefoglalni ennek az egy hétnek a hasznosságát nem tudnám
megtenni egy mondatban. Nem csak arra láttunk példát, hogy
milyen
módon
oktathatunk
történelmet
multikulturális
környezetben, új módszerekkel. Ettől sokkal többről volt szó. A
gyerekek számára megnyílt a világ. Megtapasztalták, hogy a
nyelvtudás lehetőséget ad számukra más országokból származó
emberekkel való kapcsolat kiépítésére, új megközelítést kapott a
nyelvtanulás. Nem a "dolgozat" az, amiért nyelvet kell tanulniuk.
Megtapasztalták azt is, hogy milyen idegen környezetben
ismeretségeket kialakítani, mások szokásait elfogadni. Nagyon
fontos eleme volt a programnak az, hogy milyen módon kell más
nemzetek előtt hazánkat bemutatni, képviselni. Kísérő tanárként
igen büszkék voltunk diákjaink nyitottságára, másokkal való
kapcsolatépítésükre, angol tudásukra.
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A kiutazók:
-Tanárok:
Breierné Szénási Erzsébet, Krizsánné Ferenczi Ildikó, Krizsán Pál
-Diákok:
Pásztor Kristóf, Pásztor Alexa, Varga Zorka, Wittmann Szilvia,
Lovász Luca, Szemán Ilianna; valamennyien a 8. c osztályból

Meséljenek a képek:

Szálláshelyünk egy gyönyörű tó partján volt

Bronzkori ékszerkészítés

Gyertyaöntés

Rendhagyó történelem óra a vendéglátók iskolájában...

...és egy XIX.századi iskolában

Európa földrajzi

közepén

Közös játék
Nemzetközi kóstoló

Litván barna kenyér
és a vízimalom, amely a hozzávaló lisztet őrölte

Trakai vára

Vilnius fő tere

A Csillagászati
Obszervatórium tükrében "fejtetőre álltunk" :)

Utena város polgármestere fogadott bennünket

