Alapítsunk nemzetközi játékcéget!

Tanulást segítő képességfejlesztő játékok kidolgozásában vett részt egy öt főből álló
diákcsoportunk Dániában

A gimnázium tehetséggondozó munkáját segítő Appendix Alapítvány égisze alatt
megvalósuló új nemzetközi projekt az Erasmus+ program segítségével indulhatott el. Célja a
diákok kreativitásának fejlesztése, amelyet a játékalapú tanítási módszereket kidolgozó jó
gyakorlatok cseréjével kívánnak elérni. Az első találkozó színtere Aabenraa, a dániai német
kisebbség gimnáziuma volt, ahol a vendéglátók és a kecskeméti bolyaisok mellett a
neumünsteri Holstenschule diákjai, a várnai Yoan Ekzarh nyelvi gimnázium tanulói és az
olaszországi Busto Arsizióban működő Enrico Tosi közgazdasági szakközépiskola
diákcsoportja vett részt.
A találkozó során több tanulást segítő játékötlet kidolgozását kezdték meg a csoportok, és
megalapították a CLUE (Creativity – Learning – Understanding - Education) elnevezésű
virtuális játékcéget, amely a projektmunka koordinálását fogja segíteni a jövőben.
A projekt magyar résztvevői – Fodor Ádám 10.A, Szabó Anna 10.C, Csernyik Réka 9.D,
Csenki Csongor 10.D és Takaró Milán 9.D osztályos tanulókat kérdeztük élményeikről.
Mi tetszett a legjobban a dániai projekthétben?
F.Á.: A családdal tett kirándulások és a velük eltöltött időt élveztem nagyon. Úgy gondolom,
hogy amellett, hogy gyönyörű helyeket tekinthettem meg a segítségükkel, itt fejlődött a
legtöbbet a nyelvtudásom. A fogadómmal szerencsére nagyon gyorsan megtaláltuk a közös
hangot és ez a hét végéig ki is tartott. A családtól bármikor tudtam segítséget kérni vagy csak
beszélgetni velük, ami nagyban segített az érvényesülésben.

Mi volt a legnagyobb kihívás?
Cs.Cs.: A feladatok német nyelven zajlottak, ami jó lehetőség volt a nyelv gyakorlására,
viszont fárasztóbbak voltak, mint egy átlag németóra. A projektmunka során előnyt élveztek a
dánok és a németek, hiszen ők anyanyelvi szinten beszélnek németül.

Mit tanultatok a nyelven kívül?
T.M.: Új embereket, országokat és kultúrákat ismerhettünk meg, olyanokat, amelyeket talán
soha nem lett volna alkalmunk.

Voltatok kirándulni is?

CS.CS.: Olyan gyönyörű helyeket látogattunk meg, mint Flensburg, a német határváros, Ribe,
Dánia legrégebbi - és valószínűleg legszebb – városa, valamint Rømø szigete az Északitengernél, ami apálykor úgy néz ki, mint egy végtelen homoksivatag.

Hogyan összegeznétek az élményeiteket?
F.Á.: Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a programnak és egy pillanatig sem
bántam meg, hogy belevágtam.
SZ.A.: Az egész projektet összességében egy hatalmas kalandnak nevezném.
CS.R.: Nagyon várom már a jövő évi Magyarországi találkozót, és bízom benne, hogy a
diákok is ugyanolyan jól fogják érezni magukat itt, mint ahogy mi is náluk.

A következő állomásunk Várna lesz, ahol megrendezzük az első iskolai játéknapot, s ahol a
már kidolgozott játékötletek megvalósítása során mérhetik össze ügyességüket, tudásukat és
kreativitásukat a nemzetközi diákcsapatok.

