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Projekttalálkozó a Szlovák Iskolában
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Tisztelt Főszerkesztő Asszony! Kedves Éva!
Már régen következetes olvasói vagyunk a BARÁTSÁG folyóiratnak. Egyszerűen szeretjük, mert nemzetiséghez tartozóként
nyomon követhetjük a hazai nemzetiségek életét. Megtiszteltetésnek vennénk, ha az iskolában megélt esemény megjelentetésére jutna nekünk is hely igényes lapjában.
Őszinte tisztelettel: Medvegyné Zsuzsa, igazgató
Szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
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smét egy nemzetközi iskola együ!működési projekt részesei lehetünk a Tempus Közalapítvány támogatásának köszönhetően. Ez alkalommal húszezer
eurót nyertünk iskolánk számára, s ennek köszönhetően tanárok és diákok is utazhatnak a külföldi
partnerintézményekbe, a projektünk megvalósítása
érdekében, illetve partnereink képviselőit is fogadhatjuk a városunkban, iskolánkban.
A „The Local Ecology for the Whole of Europe” című
projektben a szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda
és Diáko!hon, a lengyelországi Ziębice, a szlovákiai
Lučenec (Losonc), valamint a törökországi Bursa városok egy-egy iskolája dolgozik közösen az egészségesebb környezetért, a jobb életért.
A Comenius Iskolai együ!működésünk keretén
belül 2012. április 15-19. közö! került sor a projektben
résztvevő országok második találkozójára. Ennek iskolánk volt a házigazdája, szervezője, lebonyolítója.
Az összejövetel célja a közös ökológiai projektünkben eddig elvégze! munka értékelése és az
elő!ünk álló feladatok egyeztetése volt.
Mindannyiunk jövőjét érintő, fontos kérdések
megbeszélésére és megoldására került sor. Természetesen igyekeztünk olyan feladatokat kitűzni, amivel
a gyerekek is szívesen foglalkoznak, amit ők is meg
tudnak oldani. Az első feladat is ilyen volt: a témának megfelelő logó tervezése, majd kiválasztása. Ezt
köve!e egy közös weboldal (www.localecology.eu)
létrehozása, amelyen keresztül egyeztethetjük a feladatokat, tarthatjuk a kapcsolatot egymással.
A környezetvédelem témakörén belül az egészséges életmóddal, egészséges ételek fogyasztásával,
népszerűsítésével is foglalkoztunk. Mi ezt az ősszel
megrendeze! „Egészségnap” és „Töknap” keretén
belül igyekeztünk megvalósítani, amelyeknek intézményünkben már évekre visszanyúló hagyománya van. A legﬁatalabb korosztálytól a legidősebbig
mindenki szívesen tevékenykede! benne. Mivel török iskola is tagja a pályázat megvalósításának (az
első találkozó helyszíne is o! volt), így nagy érdeklődéssel végezték el a gyerekek azt a kutatómunkát,
amelynek során megismerhe!ék Törökország törté-
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nelmét, földrajzát és kultúráját. A tanulókra várt egy
ökológiai kérdőív kitöltése is. Ebből kiderült, hogy a
felnövekvő nemzedék igen tájékozo! és érdeklődő
a környezetvédelem, a szétkülönítő hulladékgyűjtés, valamint az energiatakarékosság témakörében.
Fontosnak tartják az élővilág, a növények és állatok
védelmét, gondozását. Fontos számukra az is, hogy
ők is részesei legyenek mindennek, ők is tegyenek
valamit Földünk megóvásáért. David A!enborough
igen érdekes, ezzel a témával kapcsolatos ﬁlmjét is
megnézhe!ék.
Számos feladat megoldásán voltunk már túl
mindannyian, amire a szarvasi találkozóra sor került. A téma természetesen kimeríthetetlen, így az
iskolánkban újabb projektmegbeszélések is folytak.
Amíg a felnő!ek ezeken ve!ek részt, addig az idelátogató gyerekek élményekben gazdag napokat
tölthe!ek el tanulóinkkal. Megismerhe!ék egymást,
beszélgethe!ek országaikról, szülőhelyükről, életmódjukról, kultúrájukról, szokásaikról. Ennek nyelvi akadálya sem volt, hiszen angolul, szlovákul és
magyarul egyaránt folyt a társalgás. Egy izgalmas
sportrendezvény keretén belül a diákok összemérhe!ék ügyességüket, ﬁzikai erőnlétüket. A vendégek a tanítási órákra is beülhe!ek, s ízelítőt kaptak
iskolai életünkről, az oktatásról, a tananyagról. Az
óraközi szünetekben a folyosókon kis csoportokba
verődö!, egymással ismerkedő, barátkozó ﬁatalokat
lehete! látni. Rövid idő ala! igazán szoros kapcsolatok alakultak ki közö!ük.
A küldö!ségek felnő! tagjainak is megmuta!uk
intézményünket, betekintést kaptak a szlovák-magyar oktató-nevelő munkáról, találkozha!ak az óvodásainkkal, iskolásainkkal és pedagógusainkkal.
Az óvodások magyarul és szlovákul is bemuta!ák

tudományukat: dalokkal, versekkel kedveskedtek a vendégeknek. Tanulóink egy
igen színvonalas műsorral készültek, amit
szlovákul és angolul adtak elő. Énekkarosaink és citerásaink szlovák népdalcsokorral készültek. Két nyolcadikos i%ú hölgy
egy örök slágert, a „Wonderful world”
című dalt énekelte el angolul; a 7. b osztály
csengő hangú kislányai szlovákul énekeltek, ﬁú osztálytársuk gitárkíséretével. A 6.
b osztály szlovák drámaszakkörösei és a
8. osztályosok tréfás tanmeséket adtak elő.
A felső tagozatosok ezután egy török mesét játszo!ak el, ami Naszreddin Hodzsáról szólt. Igazán nagy sikere volt a magyar
népi játékokat és néptáncot előadó kicsiknek és nagyoknak, akik a Chován Kálmán
Művészeti Alapiskola növendékeivel és tánctanáraival, Hankó Tamással, Bakró Erzsébettel muta!ák be produkciójukat. Végül egy
fergeteges táncház keretén belül néhány
magyaros tánclépésre is megtaníto!ák látogatóinkat, akik vidáman és önfeledten te!ék meg
első szárnypróbálgatásaikat ezen a számukra igazán
ismeretlen területen.
Nincs olyan szarvasi ember, aki városunkra ne úgy
tekintene, mint a Körösök egyik legszebb gyöngyszemére. Ezt a „gyöngyszemet” szere!ük volna
vendégeinknek is megmutatni. Kellemes sétát tettünk a Körös-parton és az Arborétumban, ami most
a tavasz színeibe öltözö!. A Katalin II. fedélzetéről
csodála!al nézték kollégáink Szarvas legújabb és
legérdekesebb büszkeségét, a Vízi Színházat, amelynek élő díszletéül a part melle! húzódó mocsári
ciprusok szolgálnak. Szarvas nevével összefonódo!
Tessedik Sámuel neve, akinek életéről, munkásságáról
a Tessedik Múzeumban hallha!ak egy kis előadást.
I! a tárlatvezetés során török vendégeink különösen
nagy érdeklődéssel ﬁgyelték a török kori emlékeket,
nagy sikere volt például a kiállíto! török ágyúnak.
Közös kirándulásunk másik állomása Szeged volt,
ahol a belvárost csodáltuk meg. Szeged nagyszerű
épületeivel, gyönyörű műemlékeivel, virágba borult Széchenyi terével mindig lenyűgöző látványt
nyújt az idelátogatóknak. Ugyanilyen csodála!al
néztük meg a dómot és az egyetem árkádsorát is.
Szintén felejthetetlen élményt nyújto! számunkra
Ópusztaszer, ahol megnéztük a Feszty-körképet és
a skanzent. Minden érdekelte vendégeinket, ami népünk múltjáról, életmódjáról árulkodo!.
A Szarvason töltö! napok egyik fontos eseménye
volt iskolánk tantestületének és a 28 vendég szakmai
találkozója. Ezen a búcsúesten, a szakmai kérdések
megbeszélésén túl, vendégeink megkóstolha!ák a
magyar gasztronómia jellegzetes menüsorát: a gulyáslevest és a túrós csuszát. Igazán nagy sikere volt
mindke!őnek. A vacsora egy kötetlen beszélgetéssel, majd a 6. b osztály tanulóinak műsorával, és a
gyerekek közös táncával zárult. Nincs is örömtelibb
érzés annál, amikor négy nemzet i%úsága, a nyelvi

nehézségeket is leküzdve, önfeledten tölt el néhány
meghi! órát.
Biztos, hogy ez az öt nap mindenki számára felejthetetlen élményt nyújto!, erről árulkodnak a könynyes búcsúzkodás pillanatai, vendégeink visszajelzései, és tanulóink írásai is. Pár sor ezekből:
„Jó érzés volt török ismerőseimmel újból találkozni,
akikkel már Bursában megismerkedhe!em októberben.
Miután Viktóriával átadtuk az ajándékokat, lá!uk az arcukon az örömöt. Sajnos kevés időt tölthe!em velük, viszont ez számomra értékes volt.” (Csasztvan Ákos)
„Én nagyon élveztem azt a pár napot, amit együ! töltö!ünk. A közös sportjátékokban összeismerkedtünk, és
sokat neve!ünk.” (Szpisjak Nikole!)
„Nekem már hiányoznak! Nagyon megkedveltem őket.”
(Bakró Csilla)
A projek!alálkozónk ugyan eredményes volt, de
igazán elégede!ek majd csak akkor lehetünk, ha
a felnövekvő nemzedéket megtaníthatjuk arra is,
hogy környezetük védelme, megóvása mindennapjaik részévé váljon. És erről nem elég csak beszélni,
szólamokat puﬀogtatni, cselekedni kell, példát kell
mutatni mindannyiunknak.
Végül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segíte!ék és támoga!ák találkozónk sikeres lebonyolítását: a Tessedik Sámuel Múzeumnak,
a Szarvasi Komép K'-nek, az Arborétumnak és Demeter István hajóskapitánynak.
Ugyancsak köszönet és elismerés illeti városunk
vezetését és lakosságát. A hozzánk látogató külföldiek kellemes napokat tölthe!ek el kicsi, csendes és
tiszta városunkban. Ízelítőt kaptak a szarvasi emberek vendégszeretetéből, kedvességéből, nyito!ságából. Vendégeink dicsérő szavait hallgatva mindanynyian úgy éreztük, hogy igazán jó érzés szarvasinak
lenni, és ebben a városban élni.
Gerő Andrásné
angoltanár, iskolai koordinátor
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