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A projektet az EurA projektet az Euróópai Bizottspai Bizottsáág tg táámogatta. A kiadvmogatta. A kiadváányban (knyban (köözlemzleméényben) megjelentek nem sznyben) megjelentek nem szüükskséégszergszerőően ten tüükrkröözik az Eurzik az Euróópai Bizottspai Bizottsáág ng néézeteit.zeteit.





IndulIndulááss

•• 2014.febru2014.februáárjrjáában lban láázas kzas kéészszüüllııddéés uts utáán elindultunk, hogy meghn elindultunk, hogy meghóóddíítsuk Athtsuk Athéént. Heteken nt. Heteken áát mt méég g 

intenzintenzíívebben edzettvebben edzettüük memk memóóririáánkat, hogy lehetnkat, hogy lehetııleg ne jleg ne jööjjjj üünk zavarba az angol elnk zavarba az angol elııadadáások sorsok soráán, n, éés s 

minminéél tl tööbbet megbbet megéértsrtsüünk belnk belııllüük.k.

•• Ezen felEzen felüül elkl elkéészszíítetttettüük a kiadott tk a kiadott téémmáában, nemzeti himnuszunk tban, nemzeti himnuszunk töörtrtéénetnetéének/keletkeznek/keletkezéésséének nek 

bemutatbemutatáássáához az anyagot. hoz az anyagot. ÉÉrdekes volt felidrdekes volt felidéézni a gyerekkori emlzni a gyerekkori emléékeket, az iskolkeket, az iskoláás s üünnepsnnepséégeket.geket.

•• VVéégre elgre eléérkezett az indulrkezett az induláás napja s napja éés egy kicsit hosszs egy kicsit hosszúú, , áámde csodmde csodáálatos replatos repüülléés uts utáán megn megéérkeztrkeztüünk nk 

AthAthéénba.nba.



Az elsAz elsıı este a este a „„ GreekGreek souvlakisouvlaki”” vacsorvacsoráánn

A görög vendéglátóink ezzel a vacsorával
köszöntöttek bennünket:

az angol, a német, az olasz, 
a lengyel és a magyar csoportot.



SSééta az esti Athta az esti Athéénbannban



GyGyüülekeznek a csapatoklekeznek a csapatok

Lengyelek

Olaszok

Görögök

Maria megnyitója



Ismerkedés, avagy az elsı játékos  feladat

A résztvevıket keresztnevük szerint ABC
sorrendbe állította Maria (fı szervezınk).

Majd indulhatott a játék ☺
A „seniorok” elsı feladata, a nevek 

memorizálása volt.
Bemutatkozáskor a saját nevünk elıtt 

felsoroltuk a három elıttünk álló társunk 
nevét.



A kiadott kérdıív országonkénti kiértékelése, összefoglaló

Hogyan is vélekedünk a memóriánkról?



HimnuszainkHimnuszaink
bemutatbemutatáásasa

A bemutatók felépítése
hasonló volt, hiszen mind-
annyian a keletkezéstıl
Indultunk és haladtunk
napjainkig.

Felidézve a régen tanultakat,
a gyerekkori emlékeket, a r
és mai érzéseket, amit kiv
belılünk.



Himnuszaink bemutatHimnuszaink bemutatáásasa



Himnuszaink bemutatHimnuszaink bemutatáásasa



AthAth één nappaln nappal

Dionüszosz színháza

Erekhtheion_Kariatidái

Hadrianusz_kapuja_
Zeusz_temploma

Fürdı

Herodesz_színháza

Nemzeti kert

İrségváltás

Könyvtár



A BizA Bizáánci mnci múúzeumzeum--ΒυζαντινόΒυζαντινό
ΜουσείοΜουσείο

Georgia Papadopoulou élvezetes tárlatvezetésével 
megismerkedtünk a különbözı évszázadokra jellemzı
eltérı ábrázolások jellegzetességeivel. A mővészeti 

alkotások megfigyelése elmélyíti a tanulást, az 
emóciók fontos részei a memóriának.



MMőővvéészet szet -- MemMemóória ria -- TanulTanulááss

Orson Welles Aranypolgár (Citizen Kane) 
címő filmjének egy részlete alapján vitattuk 

meg Dimitris Patronas vezetésével az 
értelmezési lehetıségeket.

Mivel a szempontokat 
csak a film levetítése 
után tudtuk meg és 

persze mindezt angolul, 
így memóriánkat 
intenzíven kellet 

használnunk a feladatok 
megoldásánál ☺



A csodálatos napok után feltöltıdve készültünk a hazafelé utazásra.
Fantasztikus emberekkel találkoztunk. Sok szeretetet kaptunk.

Megérthettük, azt hogy a memóriánk hogyan mőködik, az tılünk is függ,
attól hogy mennyire tudjuk edzésben tartani. 

Jó példákat láttunk magunk elıtt pl. Gordon személyében, aki kora ellenére
mindenben aktívan részt vett.

Búcsú este


