A Szivárvány Színeiben Keresték „Örökségüket” a Kiskossuthosok
Nagy örömmel töltötte el iskolánk tanulóit, hogy a karanténok után végre személyesen is részt
vehettek a márciusi portugáliai út után május 1-7-ig Görögországban Thessalonikiben, az
Erasmus + Our Heritage in the Colours of the Rainbow című projekt nemzetközi
találkozóján. Magyarország partnerei Portugália, Olaszország, Spanyolország és Görögország
egy-egy iskolájának képviselői.
A projekt fő prioritása az, hogy fejlesszük tanulóink alap és transzverzális képességeit,
beleértve az információs és kommunikációs technológiákat (IKT) és az idegen nyelveket,
mindezt innovatív módszerrel. A projekt feladatai a szivárvány színeinek keretében széleskörű
tematikára fókuszálnak. Magába foglalja a projekt mind a művészeti, ökológiai, egészségügyi,
történelmi, jogi, turisztikai és egyéb szempontokat.
Az öt nyolcadikos tanulónk - Böttkös Kristóf, Kristóf Péter, Palcsu Hédi, Takács Dóra és
Törő Vanda - nemzetközi csoportokban oldották meg a napi feladatokat Farkasné Pécsi Éva
és Birtháné Kovács Renáta segítségével.
A görög hét fő feladata az volt, hogy a nemzeti legendájukat bemutatva, annak
állatszereplőjéről írtak egy mini színdarabot, amelyet majd a magyarországi találkozón 2022.
novemberében adnak elő színpadon. Bemutatták a színek romboló erejét az utcai művészetben.
Saját nyelvük kulcsszavait tanították meg egymásnak. Májusfát állítottak szívalakú formákra
felírva, mit várnak el a projekttől.
A jellegzetes nemzeti sportjukat játszották a görög iskola sportpályáján. Országonként fát
ültettek a jövő nemzedéke számára és előkészítették a következő találkozót. A program
időrendje szerint Thessaloniki belvárosában kulturális sétát tettek és a kikötőben felültek „Jack
Sparrow” hajójára.
A Meteora Kultúrközpontban a tanulók az elkészített prezentációikat mutatták be a legendákról
és a védett növényzetről. Állati és nyelvi örökségünkről nemzetközi tanulói csoportokban
dolgoztak. Kirándultak a tengerpartra, Peraiába, az Olympus -hegy környéki védett területre
majd Platamon kastélyát látogatták meg. A sportnapon a nemzetek sportjait tanították meg
egymásnak és a projekt díjait osztották ki.

Nagy barátságok születtek és gazdag élményekkel érkeztek haza mind a két találkozóról. A
résztvevők izgatottan várják a magyarországi programokat.

