Nemzetközi partnertalálkozó
Valenca (Portugália)
A portugál mobilitás 2018. március 5-9. között került megrendezésre Valença városában, ahol az
Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho partneriskola található. Iskolánkat két tanuló, Abai
Norbert és Horváth Alexander, két tanár, Ludányi Melinda és Micsonai Mónika tanárnő képviselte. A
négy fős delegációnkból egy tanuló számított “rutinos” BookPals utazónak, tekintve, hogy ő volt az
egyetlen, aki korábbi külföldi (horvát) mobilitáson is részt vett. Ő volt az, aki bemutatott minket a
többi delegációs csoport résztvevőivel is a repülőtéren Portoban, ahonnan együtt Valença városa
által biztosított transzport busszal mentünk tovább. Nagyon jó volt látni, hogy a tanulók
felszabadultan, ismerősökként kommunikáltak angolul egymással, s az első nap “ismerkedős” játékai
tulajdonképpen már egyáltalán nem ismeretlenül zajlottak. Az első nap délelőttjén, hétfőn, az iskola
területét jártuk körbe, s az iskolai könyvtárban voltak versenyfeladatok nemzetközi tanár-diák
csapatokban. Ezek a csapatok végig megmaradtak a mobilitás teljes ideje alatt. Délután
városfelfedező “kincsvadászatra” került sor Valença óvárosában, amelyen a “kincsek” irányított fotók
készítését jelentette adott helyszíneken/adott tárgyakról. Másnap kedden hasonló tematikával Porto
városában is készítettünk fotókat, és megismerhettük a város történelmét, illetve meglátogattuk
Portugália egyik legrégebbi és leghíresebb könyvesboltját a”Livraria Lello”-t. Harmadnapra derült ki,
hogy az elkészült képekből majd egy multimédiás történetet kell kreálnunk végfeladatnak. Ehhez
kaptunk gyakorlati instrukciókat, ötleteket, hogy melyik aplikációval érdemes majd dolgozni. Szerda
délelőtt a tanukók szövegértési versenyen vettek részt, majd portugál nyelvleckét kaptunk portugál
kortárs költészet segítségével, és az elsajátított alap szavakat és kiejtésüket délután Valença piacán
gyakorlatba is ültethettük, ahol ki kellett derítenünk mennyibe kerül egy egy tárgy, zöldség,
gyümölcs. Itt is készültek irányított fotókat, illetve az ötletelés is elkezdődött milyen történetet
rendezzünk majd az elkészült képekből. Csütörtökön délelőtt a városi könyvtár 19. századi könyv
kincseit tekinthettük meg, illetve egy zenés árnyékjátékot, amely talán a tanulók korosztályát
tekintve talán nem volt szerencsés, őket sajnos nem kötötte le. Délután Viana do Castelo tengerparti
történelmi városban voltak városfelfedezői feladatok, amit az eső jobbára elmosott, de a tanulók jó
kedvét nem szegte. Péntek délelőtt minden csapat a digitális történetén dolgozott, az elkészült képek
alapján voltak akik sci-fit földönkívüliek részvételével, voltak akik időutazásos történetet, de voltak
akik klasszikus detektív történetet kovácsoltak az elkészült képek alapján. Délután szabad program
volt, este pedig eredmény hirdetés és buli zárta a mobilitást. A nyertes csapat tagjai között volt
iskolánk egyik tanára és diákja is, aminek különösen örültünk. A portugál mobilitáson egyértelműen
látszódott, hogy a gyerekeknek ez volt az utolsó negyedik közös mobilitásuk. Fesztelenül mozogtak és
kommunikáltak mind egymás mind a tanárok között, igazán jó hangulatban teltek a napok. A
tanulókon látszódott ki-kivel került szorosabb barátságba, a magyar diákjaink már egy közös – a
programtól független – nyári találkozót beszéltek meg Horvátországba.

