
Delft, október 13. 

 

A hét közepén délelőtt az iskolában befejeztük a workshop-okat. A nagy fiúknak a 

video híreket kellett megvágni, effektekkel színesíteni és zenét szerkeszteni az elejére és a 

végére. Csoport munka volt, a csoportban 5 fő dolgozott, vegyesen spanyol, magyar és belga 

tanulókból ált. Az egész projekt során többször is csoport munkában tanultunk új 

alkalmazásokat. A csoport munka során a magyar diákok gyorsan, hatékonyan ügyesen 

dolgoztak, de a csoport munka lényegét még gyakorolniuk kell. Egyénileg próbálták a 

feladatokat teljesíteni, adjátok ide majd én megoldom, mert már ismerem. Tanácsoltam 

számukra, hogy osszák fel a feladatokat és közösen oldják meg a feladatot. Megfogadták. A 

délelőtt második feladata a basic nyelven telefonos applikáció készítése volt, egyénileg. 

Megadott kérdésekre, megadott válaszokhoz képeket kerestek és szerkesztettek programmá.  

A jól teljesített feladatok után, kirándulni indultunk Delftbe. Külön  busszal 

szállítottak minket. Az út kb 1 órás volt, akár vonattal is mehettünk volna, hisz az iskolától 

közlekedik ilyen járat. A tanárok közül Fran ott lakik Delftben. Delf Rotterdam és Hága 

között épült. Sok csatornájával tipikus holland város. Híres terméke a helytelenül 

porcelánnak, illetve kékporcelánnak nevezett delfti fajansz (Delftware), amiről a „a fajansz 

városának” is nevezik. Itt ölték meg I. Orániai Vilmost. A várossal való ismerkedésünket Tim 

egy újabb alkalmazás bemutatásával kezdte. Csoportokat alkottak a diákok és minden csoport 

regisztrált xxxxx alkalmazás oldalán. Másfél órájuk volt a játék teljesítésére. A feladat 

lényege, hogy a város térképén bejelölt helyeken, előre megadott képeket, melyek kicsi város 

részleteket ábrázolták (házszám tábla, szobornak csak a feje, oszlopnak csak a díszítése, 

korlát, stb) keressék meg, majd az internet segítségével igazolják a találatot. Ha helyesnek 

bizonyult a találat akkor még kérdésre is válaszolni lehetett ami plusz pontokat jelentett a 

csoportoknak. Az alkalmazás csak Delft városára volt készítve. A tanárok is külön csapatot 

alkottak, megpróbáltuk felvenni a versenyt a fiatalokkal, 8 csapatból az előkelő 8. helyet 

szereztük meg. A játék során Delf utcáin sétáltunk és mesébe illő helyszíneket láttunk. 

Számomra az egyik legkedvesebb fénykép is itt készült. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Delfti_fajansz
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Vilmos_or%C3%A1niai_herceg

