NÉPEK KARÁCSONYA PROJEKT
2009. december 2-22. között került megrendezésre iskolánkban a TÁMOP 3.1.4
pályázati program keretén belül a „Népek karácsonya” három hetes projekt.
A karácsony a legegyedibb egyetemes ünnep. Mindenütt sajátos hagyományok, szokások
kapcsolódnak hozzá. A projekt során a tanulók megismerhették, hogyan ünneplik a
karácsonyt az egyes európai országokban. Mit tesznek a fa alá, milyen ételeket fogyasztanak,
és milyen hagyományaik vannak a körülöttünk lakóknak. A három hét során célunk volt, hogy
tanulóink a magyar hagyományok tisztelete mellett nyitottá váljanak más kultúrák
megismerésére – angol, német, olasz, ukrán –, mely által színesíthetik, gazdagíthatják
személyiségüket.
Számos program közül választhatta ki mindenki a számára legérdekesebbet.
Először előadást hallgathattak meg az Adventről Szalai József diakónus előadásában, majd
válogatás hangzott el az egyes népek irodalmából, zenéjéből Horváth János tanár úr és
zenekaros tanítványai közreműködésével.
Megismerhették az egyes országokhoz fűződő ajándékozási és egyéb különleges szokásokat.
Bóta Józsefné Jutka tanító néni és Horváth Tamara néni segítségével elkészíthették az adott
országra jellemző jellegzetes karácsonyi ételt vagy süteményt. Így készült: Angol karácsonyi
sütemény, Einfache Pltazchen, mákosguba és ukrán Kutyá. Az elkészített ételeket jóízűen
fogyasztották el készítőik.
Rajzpályázatot is hirdettünk: „Európai karácsonyi szokások az Európai Unióban” címmel. A
pályázatra sok szép pályamunka érkezett, melyek közül válogatva a legsikeresebbeket
továbbküldtük Egerbe a Heves Megyei Europe Direct Információs Pontba, ahol egy szakmai
zsűri bírálta el a beérkezett alkotásokat. Iskolánkból három tanuló részesült díjazásban:
Bangó Krisztina 2., Gyetvai Boglárka és Magyar Zsófia 3. osztályos tanulók. Eredményes
szereplésükhöz gratulálunk.
Az ünnep közeledtével karácsonyváró kézműves délutánra vártuk az óvodás és iskolás
gyerekeket, ahol díszeket, képeslapokat, ajándéktárgyakat, mézeskalácsot, hókiflit
készíthettek az óvó nénik, tanító nénik és tanár bácsik segítségével.
Az Adventi programokon nagy odaadással vettek részt tanulóink, melyekről a készített
felvételek is tanúskodnak. Nagy volt az öröm, amikor Ágfalvi Imre úr anyagi támogatásának
köszönhetően megkapták az ajándékkönyveket, társasjátékokat a gyerekek. Az iskolai
könyvtár állományát is sikerült bővítenünk, melyért hálás köszönet az adományozónak.
A három hét során készített munkadarabokból a projektzáró napon kiállítást
szerveztünk. Ezen a napon az érdeklődők kultúrműsort is megtekinthettek. Az irodalmi
előadásokat a magyar mellett angol, német, ukrán, cigány, olasz nyelvű dalok színesítették. A
karácsonyi műsor igazi meghitt hangulatot teremtett minden résztvevő számára, s jó volt
érezni, hogy az iskola valóban a második otthona felnőttnek, gyereknek egyaránt.
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