Projekttalálkozó Pontedeume-ban, Spanyolországban
Projektünk első nemzetközi partnertalálkozójára Pontedeume-ban, Spanyolországban került
sor. A Hijas de la Natividad de María CPR San José iskola tanárai vállalták először a
házigazda szerepét. A találkozó 5 napos volt, 2016. november 06 -11. A találkozót minden
szempontból nagy várakozás előzte meg. Mi, koordinátorok, már ismertük egymást, de csak
az interneten keresztül. Itt nyílt alkalom az első személyes találkozóra. Természetesem
minden országból többen képviselték az iskolákat. Portugáliából 3, Lengyelországból 4,
Litvániából 3, Olaszországból 2 tanár érkezett a találkozóra.
Teljesítettük a találkozó legfontosabb céljait, azaz alaposan átbeszéltük a projekt első lépéseit,
egyeztettük, pontosítottuk a távolabbi teendőket. Beszámoltunk egymásnak a már
megvalósított tevékenységekről. Mindegyikünk megszervezte iskolájában a logó versenyt,
amelynek első helyezést nyert eredeti példányait elhoztuk magunkkal. Mi Horváth Tímea 8.m
osztályos tanuló rajzát vittük el. Sor került a végső szavazásra. Sajnos nem a miénk lett a
győzelem, hanem a litván partner vitte el az első díjat. A projekt tevékenységek között
szerepelt az "Ajándék-vásár". Az ajándékokat, az országainkat jelképező, arról mesélő
tárgyakat itt Pontedeume-ben cseréltük ki egymás között. Sok mindennel készültünk - a
gyerekek rajzait kártyanaptárokra nyomtattuk, lapozható naptárt szerkesztettünk váraink
képével, tanulóink bőrkarkötőt fontak, mobiltelefon függőt dekoráltak. Partnereink sem
okoztak csalódást, nem jöttünk haza üres bőrönddel!
A projektmegbeszélések biztosítása mellett a spanyol iskola feladata volt a tanórán kívüli
foglalkozások lehetőségeink bemutatása. Nem elméleti oktatásban volt részünk, azonnal a
gyakorlatban mutatták meg milyen formái lehetnek ennek az oktatásnak. A gyerekek angol
nyelvű idegenvezetőkként kísértek végig bennünket az iskolában. Ez az idegenvezetés délután
folytatódott a városban is. A városról kaptunk egy általuk készített kis képes ismertető füzetet
is. Interaktív órában is volt részünk. Santiago de Compostela-ban mi tanárok kaptunk egy
feladatsort, amelyet csak úgy tudtunk megoldani, ha a középkori városrészt nyitott szemmel
jártuk be. Izgalmas volt!
A "kötelező" feladatok mellett másra is jutott idő. Kedves fogadó ünnepségre, tanórák
látogatására, hagyományos galíciai ebéd elfogyasztására, melyet az igazgatóasszony főzött
nekünk. A közös városnézések, vacsorák, éneklés meghozta az eredményt - igazi csapatot
alkottunk az utolsó napra.
A spanyol vendégszeretet, kedvesség, odafigyelés megnyert mindenkit. Várjuk az újabb
személyes találkozót Olaszországban. 2017 májusában pedig rajtunk lesz a sor, hogy
hasonlóan színvonalas találkozót szervezzünk.
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