Spotkanie projektowe w Nyiracsad / Węgry
W dniach 17-23 marca odbyło się kolejne spotkanie szkół partnerskich w ramach
realizowanego przez naszą szkołę programu Comenius projektu Countries and stories. Tym
razem naszych nauczycieli i uczniów gościła szkoła grekokatolicka w Nyiracsad na
Węgrzech. Głównym organizatorem spotkania była p. Gabriella Illes we współpracy z
dyrekcją, pracownikami szkoły, a także uczniami i ich rodzicami.
Przez 6 dni nasi uczniowie mieszkali w domach węgierskich nauczycieli. Dzięki temu
mogli poznać codzienne życie swoich węgierskich rówieśników i ich rodzin.
Podczas spotkania szkoły partnerskie przedstawiły efekty pracy nad projektem,
legendy napisane przez uczniów i nauczycieli po wizycie w Bogen/Niemcy, prace plastyczne,
prezentacje multimedialne oraz polską interpretację utworu ,,Pustelnik z Bogen”.
Spotkanie stanowiło kolejną okazję do porozumiewania się w języku angielskim,
przełamania barier kulturowych i religijnych oraz nawiązania kontaktów międzynarodowych.
Odwiedziliśmy kilka placówek oświatowych dzięki czemu poznaliśmy węgierski
system edukacyjny, warunki nauki i pracy w szkołach prywatnych i publicznych. Ponadto
uczestniczyliśmy w spotkaniu z biskupem grekokatolickim ks. Fulopem Kotsisem,
przedstawicielem eparchii Hajdudorog z siedzibą w Nyiregyhaza , zwiedzaliśmy Budapeszt
i Eger. Wiele radości sprawiła także naszym uczniom wizyta w ZOO w Nyíregyháza.
Wszystkim bardzo podobał się wieczór pożegnalny z udziałem uczestników spotkania,
pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.
Mogliśmy podziwiać występy taneczne uczniów, posłuchać utworów granych na
cytrach. Absolwenci szkoły uczyli nas tańczyć węgierskiego tańca narodowego - czardasza.
Czas spędzony na Węgrzech, mimo niesprzyjającej pogody dostarczył nam wiele
miłych wrażeń i na długo pozostanie w naszej pamięci.
Obecnie uczestnicy spotkania przygotowują sprawozdanie z pobytu, opowiadania oraz
krótki film związany z pobytem na Węgrzech. Oprócz tego redagują prace ,,Wielkanoc w
Polsce” i ,,Debreczyn- miasto wyznawców 3 religii ( greko-katolickiej, kalwinizmu i
rzymsko- katolickiej)”.
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