Projekttalálkozó Budapest 2012 dec. 7-13
A nemzetközi csoport 2. munkatalálkozóját rendezte meg 2012 dec. 7-13 között. Iskolánk 42
vendéget fogadott, 27 diákot ( 16-17 évesek ) és 15 felnőttet.
A Comenius francia projekt 2. munkatalálkozójára Budapesten került sor. Az időpont kiválasztása
nem volt véletlen, hiszen Budapest Advent időszakában gyönyörű. Budapest esti fényei, a vásárok
forgataga és a karácsonyi hangulat lenyűgözte a zömében kis városokból érkező vendégeinket.
Az olasz, román és norvég lányok családoknál laktak és így személyesen megismerhették a híres
magyar vendégszeretetet. A többiek, a spanyol, a svéd, a török és az olasz lányok másik csoportja
hostelben lakott a belváros szívében, két lépésre a Vörösmarty tértől, a Váci utcától.
A tanárok is elégedettek voltak, hiszen a Ráday utcában levő Ibis hotelben szálltak meg, közel az
iskolához és a városközponthoz.
Tudni kell, hogy a munkatalálkozókon, mint ahogy az a nevében is benne van, komoly munka folyik.
Már az első számmal elkészültünk, amit a spanyolországi találkozón készítettünk elő októberben.
A budapesti találkozó feladata volt a második számot összerakni a két találkozó közötti időben
megírt cikkekből, fotókat, rajzokat készíteni a cikkekhez. Eredményes volt a találkozó, a gyerekek
élvezték a közös munkát, tanárként jó volt látni a csillogó szemeket, az összedugott fejeket és a
mosolygós arcokat.
A szerkesztői munka mellett jutott idő a városnézésre is és a diákok együtt is szervezhettek külön
programokat maguknak. Ezekről az élményekről a diákok maguk mesélnek.
A végzősök Szalagavató bálját december 8-án rendezte meg iskolánk, erre meghívtuk az összes
külföldi vendégünket, hiszen hasonló rendezvény náluk nem létezik. Igaz ugyan, hogy a Liszt Ferenc
reptéren pont a vendégek érkezése napján teljes zárlatot rendeltek el, de az időben szerencsésen
megérkező román, norvég és olasz csapat részt tudott venni ezen a szép, ünnepi és hagyományt
őrző iskolai rendezvényen. Mondanom sem kell, hogy remekül szórakoztak.
Szeretném külön kiemelni a programok közül az iskola Dísztermében megrendezett diákkoncertet.
Ennek apropóját az szolgálta, hogy pár héttel a vendégeink érkezése előtt nagy sikerű koncertet
adtak iskolánk tanulói, úgy gondoltam, hogy a projekt résztvevői is ismerjék meg a zenéért lelkesedő
diákjainkat.
A koncert levezetésében segítségemre volt Lucie Granier, iskolánk francia anyanyelvi lektora. Mivel
iskolánk 12 évfolyamos, a legkisebbeknek is lehetőségük nyílt bemutatkozni. A legkisebbek
harmadikosok voltak és a legnagyobbak közül pedig kiemelném a 10.a-s lányokat, akik a projektnek
is aktív résztvevői.
Szakmai látogatást szerveztünk a Futó utcai Ifjúsági Magazin Szerkesztőségébe.
A szerkesztőség munkatársai fogadták az egész külföldi delegációt és lehetőséget biztosítottak
számunkra egy igazi online újság szerkesztésébe betekinteni és a kulisszák mögött zajló munkába is
bepillanthattunk. Szakmailag nagyon hasznos volt a látogatás.

A budapesti munkatalálkozó minden szempontból sikeres volt. A szerkesztő riporterek munkás hetet
tudhatnak maguk mögött és a munka az új évben is folytatódik.
Az érdeklődőket ezúton szeretném meghívni az újságunk honlapjára. Kommenteket is küldhetnek,
örömmel veszünk minden hozzászólást. www.revuedesadolescents.wordpress.com

Szeretném kiemelni a projektben résztvevő diákjainkat név szerint is:
Kállai Anna, Kertész Olga, Géczi Eszter, Cseresnyás Orsolya, Varga Kitti, Losonczi Csilla, Nagy Zita,
Krivák Ádám 10.a.
Ofella Nikoletta, Matula Dóra, Szabó Réka Anna, Mocsár Gyula 10.b
Juhász Rebeka, Rovó Orsolya, Engel Fanni, Békevári Nikolett 9.b
Aktív részvételüket a programok lebonyolításában és kiváló vendéglátásukat ezúton is köszönöm.
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