Treasure Hunt: Újabb kincsekre bukkantunk Szlovéniában
Március 17-23-ig az Erasmus program keretében Szlovéniában
járt iskolánk 7 diák és 3 pedagógus alkotta csoportja. A hat nemzet (német, finn magyar,
lengyel, spanyol, szlovén) részvételével zajló, több éven át húzódó projekt egésze a víz körül
forog. Módszere a gamification, vagyis a játékosítás: az ismeretek átadása, gyakorlása,
elmélyítése ugyanis egy szerepjáték formájában zajlik. A találkozó témája a tiszta, minden
adaléktól mentes, friss ivóvíz népszerűsítése volt. A hősök nemzetközi csoportokban
küzdöttek most Miss Sweety ellen, aki a buborékos, cukros üdítők révén akart
meggazdagodni. Hogy ez nem sikerült neki, az a gyerekek sikerrel teljesített próbáinak
köszönhető.
Megismertük a Skofije körüli természetvédelmi területet, lápos
vidéket, a lenyűgöző méretű és szépségű barlangot, jártunk a táj
élővilágát
bemutató
tanösvényen.
Fogtunk szalamandrát,
simogattunk szamarat, kóstoltunk kézműves termékeket egy helyi
farmon. Meglátogattuk a helyi vízművet, amelynek termékét egy
speciális Flaskából is kóstolhattuk. Közben a gyerekek posztereket,
videó filmeket készítettek, folyamatosan dokumentálták a
tevékenységüket. A szerepjáték lépésről lépésre vonta be a
gyerekeket a hősies küzdelembe, amelynek a végén a hősök között a
magyar csoportból Zakar Kíra kapott személyes íjat. A diákok igazi
jutalma azonban az önfeledt játék, a nyelvgyakorlás és az új
kapcsolatok, barátságok létrejötte volt.
Mi, kísérő, segítő pedagógusok ugyanúgy részt vehettünk a
játékban a csoportok tagjaként, egyszer-egyszer a program előző
szakaszainak összegzésére ültünk össze, vagy a következő
magyarországi programot készítettük elő. Kirándulásainkon Bledben,
Ljubljanában és Piranban feledhetetlen élményeket szereztünk. Az esti közös
beszélgetések pedig szintén barátságok alapját teremtették meg.
Bízunk abban, hogy a májusi magyar találkozó a gyógyvizek témájában
hasonló, gazdagító élményt jelent majd az idelátogató gyerekek és tanárok
számára. (N.M.)

Tanulói élmény: Szlovéniai Erasmus + utazásom élményei

Az odafelé utazáson nagyon jól éreztem magam. Jobb utazótársakkal nem is
utazhattam volna.
Mikor odaérkeztünk nagyon izgultunk, de egyszerre borzasztóan boldogok is voltunk. A
fogadó szülőkön és a gyerekeken is láttuk, hogy izgatottak. Az én első estém nagyon jól telt,
de ahogy a többiek mesélték, nekik is.
Az első napon, amikor beérkeztünk az iskolába először ismerkedős feladatok voltak. Később
beosztottak bennünket nemzetközi csapatokba.
A nap további részében egy gyönyörű természeti parkba mentünk, ahol 2-3km-es túrát tettünk. Ez
alatt az idő alatt mi magyarok nagyon jóba lettünk, sok mindenkivel és sokat barátkoztunk. Miután a
túra véget ért nemzetközi csoportokban dolgoztunk és egy kis filmet is forgattunk. Majd mikor az
iskolába visszaértünk meg kellett vágni ezt a videót majd bemutatni mindenkinek. Ezután jöttek értünk
a szülők és hazamentünk.
Másnap a családdal voltam és az egyik magyar barátnőmmel, mivel az ő fogadó
családja és az enyém nagyon jóba voltak, így együtt töltöttük azt a csodás napot.
Voltunk Koperben és Piranban, egy olyan helyen ahol a tenger vízéből vonják ki
a sót. Nagyon érdekes és szép volt. A napot egy finom fagyival fejeztük be
Koper kikötőjénél.
Hétfőn szinte egész nap túráztunk, de reggel az iskolában is voltunk és két órára
is beültünk. Majd egy telephelyre mentünk, ahol a víz tisztításával foglalkoznak. Végül egy
farmra látogattunk, ahol különféle feladatokat kellett elvégezni. Majd visszamentünk az iskolába és
onnan haza. Mi otthon még megnéztünk egy filmet, mivel hamar hazaértünk.
Kedden egy cseppkőbarlangba mentünk. Gyönyörű dolgokat láttunk, szavunk elállt olyan helyeken
jártunk. Miután kiértünk a barlangból, nemzetközi csapatokban kellett egy túraútvonalon egy
feladatlapot megoldani. Ezen az útvonalon eljutottunk Betanjába, ahol ebédeltünk. Majd innen is
viszonylag hamar visszaértünk az iskolába. Ahonnan hazamentünk, majd a család elvitt engem a
koperi plázába ahol találkoztam a magyar barátaimmal. Egy nagyon jó napot töltöttünk együtt.
A szerdai nap volt a kedvencem. Ezen a napon kellett a legkorábban kelni.
Az iskolában egész délelőtt nemzetközi csapatokban dolgoztunk, és a
vízzel kapcsolatos témákkal foglalkoztunk, tablókat készítve. Később egy
röplabda meccset is játszhattunk az iskola pár diákjával. Igaz, veszítettünk,
de nagyon jól szórakoztunk.
Majd hazament mindenki, hogy felkészüljön a délutánra. Kb. 2 óra múlva
már gyülekeztünk, és kezdődött a sportesemény, amiben a nemzetközi
csapatok vették fel egymás ellen a harcot. A mi csapatunk nagyon jól
szerepelt.
A sportvetélkedők után át kellett öltözni abba a ruhába, amilyen hősök voltunk, és az
eredményhirdetés következett. Nagyon meglepődtem, amikor kimondták a nevem, mivel nekem lett a
legszebb a hősömet ábrázoló és bemutató menetlevelem. Nem sokáig ültem, mivel kis idővel később
kiderült, hogy a mi csapatunk szerepelt a legjobban azon a héten. Ezért is kiszólítottak, és jutalmat
kaptunk.
Az eredményhirdetés után át lehetett öltözni, mivel mentünk az ebédlőbe, ahol
pizza fogadott minket. Miután a pizzát megettük, bementünk egy tanterembe
ahol kezdődött a buli, volt DJ is. Nagyon jól éreztük magunkat. Körülbelül fél
10-ig tarthatott. Majd mindenki ment haza és pakolt a bőröndjébe.
A visszafelé úton is jól éreztük magunkat. Azt gondolom, eddigi életem
legnagyobb élménye volt és szerintem még sok gyereknek is. Sok új barátot
szereztünk és ezt az utat, úgy érzem, soha nem fogom elfejteni. (Z.K.)

