Litvániában jártak az Első Óbudais diákok
Comenius projekttalálkozó Litvániában
Az Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Comenius multilaterális projektet
valósít meg négy európai intézménnyel 2013. szeptember és 2015. június között. Közös projektünk
témája a víz, a víz szerepének fontossága - „@WASsERLEBEN - @WAS TUN” , melynek jegyében
számos programot szervezünk a 2014-15-ös tanévben.

Szeptember első napjaitól készültünk a III. projekttalálkozóra, mely 2014. szeptember 28. és október
4. között került megrendezésre Litvánia legnagyobb kikötővárosában, Klaipedában. Iskolánkat 4
tanuló és 2 pedagógus képviselte.

Az utazást lázas készülődés előzte meg: a partnerintézményekkel együtt dalszövegíró pályázatot
hirdettünk „Michael Jackson - We are the World” című zenéjéhez. A legszebb szöveget a litvániai
találkozón 5 nyelven együtt énekelték a résztvevők. Hazánkról, fővárosunkról és az iskolánkról

prezentációt készítettek utazó diákjaink, magyar népdalokat tanultak be, melyekben a víz, hazánk nagy
folyói szerepelnek.
A találkozó eseményeit hosszú utazás előzte meg, vasárnap kora hajnalban találkoztunk a repülőtéren.
Először Frankfurtba repültünk, majd tovább Rigába. Rigából egy négyórás buszút vezetett Klaipedába.
Hétfőn az iskola aulájában találkoztunk a projekttalálkozó többi résztvevőjével. Első feladatként az
országok plakátot készítettek az előző tanévben meghirdetett fotópályázatra - „A víz és az iskolám” beérkezett képekből, melyekre egész héten lehetett szavazni.

Az igazgatónő köszöntő szavai után következett az országok, iskolák bemutatkozása. Mivel
Klaipedában a zene („Víz a zenében - Wassermusik”) volt a fő téma, minden prezentánció végén
elhangzott egy dal.
A következő napon egész napos kiránduláson vettünk részt: megismerkedtünk a város történetével,
felkerestük az Óváros műemléképületeit. Elhajóztunk a Kur-földnyelvre (Kur-félsziget), mely egy
98 km hosszú 600-2000 méter széles turzásfélsziget Klaipeda és Lesznoje között. A félszigeten nagy
sétát tettünk, melynek során megtekintettük a litván mondavilág szoborcsoportjait, „kincseket”
gyűjtöttünk a Balti-tenger partján.

Szerdán délelőtt tanórákon vettek részt a diákok, délután ellátogattunk a tengerészek akadémiájára,
ahol nagyon sok érdekes információt tudtunk meg a tengerészek, hajóskapitányok képzéséről.

Csütörtöktől tanulóink vegyes csoportokban workshop-okon vettek részt: a tengerparton gyűjtött
kincsekből képeket alkottak, litván komponisták zenéjére „vizes” képeket festettek, homokrajzot
készítettek, melyekből az utolsó napon kiállítást rendeztünk. Pénteken a diákok képes
élménybeszámolóban mutatták be az együtt töltött hét eseményeit, élményeit. A fotópályázat
eredményhirdetésére is sor került, melyen iskolánk második helyezést ért el. A találkozó zárásaként
közösen elénekeltük a „We are the World, we are the children” című dal zenéjére öt nyelven saját
dalszövegeinket.

A vidám hangulatú foglalkozásokon, kirándulásokon tanulóinknak sikerült jó kapcsolatot kialakítaniuk
a partnerintézmények résztvevőivel, szoros barátságok születtek.
Litván barátaink vendégszeretetének, a csodálatos környezetnek és a színes programoknak
köszönhetően a projekttalálkozó nagyon nagy élmény volt mindannyiunk számára.
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