BEFEJEZŐDÖTT A NAGYSZABÁSÚ UNIÓS PROJEKT
Utolsó állomásához érkezett a Noszlopy iskola angol nyelvű környezetvédelmi projektje, amely a
Comenius Közalapítvány gondozásában indult „Hand in hand for a wonderful land” elnevezéssel.
Anglia, Szlovénia, Németország, Lengyelország, Olaszország, Bulgária, Spanyolország és Magyarország
küldöttségei ezúttal Törökországban találkoztak, hogy értékeljék és összegezzék a pályázat két
évének tanulságait és tapasztalatait.
Iskolánkat Fehér-Kun Andrea projektkoordinátor, Szilágyi István intézményvezető, Pappné Kocsis
Mónika és Markhardné Dergecz Éva tanárok, valamint Mészáros Sarolta és Karancz Imre 7. b
osztályos tanulók képviselték.
A magyar csapat május 11-én vágott neki a hosszú repülőútnak, majd szerencsésen megérkeztek
Isztambulon keresztül Konyába, ebbe az elragadó török városba.
Kedden már a szakmai program játszotta a főszerepet: az egyes iskolák diákjai bemutatták
prezentációjukat, melyek újabb ötleteket adtak környezetünk megóvásához, illetve betekintést
kaptunk a török iskolarendszer sajátosságaiba. A házigazdák remek vendéglátóknak bizonyultak,
hiszen szeretetteljes műsorral és fogadással köszöntötték vendégeiket. Fehér-Kun Andrea tanárnőt
az a megtiszteltetés érte, hogy díjátadóként üdvözölhette a török iskola legjobb tanulóit. Délután
természetesen a városnézés sem maradhatott el, a látogatók gyönyörű képeket készíthettek Konya
legmagasabb pontjáról, miután tanulmányozták a méltán híres Mevlana Múzeumot. Este pedig a
török tanárok otthonukba hívták roppant barátságos vacsorára külföldi kollégáikat.
Másnap Kappadókiába kirándult a népes csoport,ahol megtekintették a lenyűgöző föld alatti
városokat és a világon páratlan „Tündérkéményeket”, ezeket a különleges természeti
képződményeket. A hét során a vendégek megismerték a legnevezetesebb török találmányokat, a
80.000 nap alatt a Föld körül nevű parkot, valamint megcsodálták egyes dinoszauruszok élethű
másait. Látogatásuk megkoronázásaként az iskola tanerdejében minden küldöttség elültetett egy-egy
fát, így hangsúlyozva a környezetvédelem fontosságát.
Csütörtökön este fájó szívvel, de új tapasztalatokkal gazdagodva vett egymástól búcsút a magyar, a
lengyel, a német, az olasz, a spanyol, a bolgár,a szlovén, az angol és a török csapat. A hosszú munka
során nem csak élővilágunk megóvásáért tettek sokat az egyes nemzetek, hanem életre szóló
barátságok is szövődtek gyerekek és felnőttek között egyaránt. Mindezek mellett pedig iskolánk
tanulói eljuthattak Európa számos városába, új kultúrák megismerésével tágították látószögüket, és
szereztek örök élményeket.

A projekttel kapcsolatban felvilágosítást nyújt Fehér-Kun Andrea projektkoordinátor.
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