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Gijón csütörtök: 

Csütörtök reggel a suliban kezdtünk fél nyolckor, 

mint a többi napon.  A könyvtárban befejeztük a 

Voice Threaddel kapcsolatos feladatokat (5 utazáskor 

fontos szót kellett leírnunk és kiejtenünk a különböző 

nyelveket.) Majd a spanyol diákok által elkezdett és a 

mobilitás alatt a vállalkozó diákok által befejezett 

virtuális világot próbálhattunk ki egy játék keretében. 

Csapatmunkában kellett dolgoznunk, hogy 

felépíthessünk egy Pokémon fejet, a játék hasonlított 

a Minecrafthoz. 

Ezt követően a Dorkával, Zsomborral és Andrással egy normál tanórába pillanthattunk be. Itt egy 

prezentáció keretében bemutattuk Magyarországot, majd válaszoltunk a kapcsolódó kérdésekre is. Mi is 

okosodtunk eközben, a tanár és a diákok érdekes dolgokat meséltek Gijónnal, a kultúrával kapcsolatban. 

A már megszokott félórás szünet után egy új app, az Adobe Spark használatát mutatták be nekünk a spanyol 

diákok. Ezzel fényképekből készíthettünk rövid, zenés kisfilmeket. Mi is kipróbáltuk, párokban készítettünk 

videót a gijóni hetünkről (https://spark.adobe.com/video/dUoaEx48X43rv). 

Hétfőn már elkészítettünk egy Mannequin challenget a városnézén közben a buszon, a másodikat csütörtök 

délután forgattuk le. Pár sikertelen próbálkozás után ez meg is valósult. A videókat itt tekinthetitek meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=OfUCSN1q_14&feature=youtu.be, https://youtu.be/D-GdWAqUT-s. A 

videók a European Mannequin Challenge-re készültek. 

Délután 4-5 óra szabadidőt kaptunk a közös vacsora előtt. Beával, a szállásadómmal elmentünk Elisáék 

lakásába, ő volt nálam Budapesten. Itt ebédeltünk a családdal és beszélgettünk. Nagyon jó volt újra együtt 

lenni vele és megismerni a családját. 

Hatra visszamentünk az iskolába a 

zárórendezvényre. Itt nemcsak a külföldi és 

spanyol diákok, tanárok vettek részt, hanem a 

szállásadóink családja is. Az este során 

megnéztük az előző utazások kisfilmjeit, 

összefoglalóit, munkáit. Visszaemlékeztünk mi 

minden történt a két év alatt, mit adott nekünk ez 

a program. 

Egy-egy diák Belgiumból, Hollandiából, 

Spanyolországból és Magyarországról beszédet is 

mondott a saját nyelvén. Ezt egy másik diák 

angolra fordította és végül a spanyol diákok 

spanyolra, mivel a szülők többsége nem beszélt angolul. A tanárok ezt ugyanúgy megtették, végül egy szülő, 

majd Fran, a főkordinátor is mondott pár szót a programmal kapcsolatban. Az ünnepélyes rész után 

tradicionális népzene mellett kivonultunk az 

iskolaudvarra. Itt a szülők által behozott életeket, 

süteményeket kóstoltuk meg, ezek közül sok 

hagyományosan elkészített asturiasi is volt. Az 

este kötetlen beszélgetéssel és fotózkodással 

zárult. 

Összességében nagyon tetszett ez a nap is, és 

szerintem egyikőnk sem fogja elfelejteni ezeket az 

együtt szerzett élményeket. 
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