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Bizottság nézeteit.



2013. okt2013. októóber 11ber 11.. ppééntekntek
RRóóma, az ma, az öörröök vk váárosros

Lélegzetelállító volt, amint  
a gép ablakból 
megpillantottuk a 
Colosseumot. Sajnos nem 
tudtuk a fényképezıgépet 
elıvenni, mert annyira az 
élmény hatása alá
kerültünk, de soha nem 
felejtjük el azt a látványt.
(a kép illusztráció a netrıl)



Buon apetitoBuon apetito!!

Egy városnézı kirándulásnak beillı
buszozás után a Termini
pályaudvar közelében lévı
Kennedy hotelbe érkeztünk.

Délután ismerkedtünk a város 
hangulatával, majd elsétáltunk 

az esti találkozóra a 
csoportokkal az UPTER-be, a 
vendéglátóink központjába.



Minden nap aMinden nap a Santa Maria MaggioreSanta Maria Maggiore, R, Róóma ma 
egyik legnagyobb temploma mellett segyik legnagyobb temploma mellett sééttááltunk ltunk 
el az UPTER felel az UPTER feléé. . 



ManuelaManuela
kkööszszööntntöött tt 
bennbennüünket.nket.

Megérkezett a 
nemzetközi csapat!



2013. okt2013. októóber 12. szombat ber 12. szombat 

Bemelegítésképpen Itáliához és az 
olaszokhoz kapcsolódó sztereotípiákat  

idéztük fel. Szinte mindenkinek a pizza, a
cappuccino, a spagetti jutott eszébe 

elsınek. A „miért”-re kerestük a választ.



Az Az ééletrajzi emlletrajzi emléékekkek felfeldolgozdolgozáásasa

Elıször a különbözı
életszakaszainkhoz kötıdı
emlékeinket mutattuk be. 
A korábban megírt történeteinket 
csoportosítottuk, rendszereztük a 
tartalmuk jellege, az érzelmeinkkel 
való kapcsolata szerint.
Voltak képességek elsajátításáról 
szóló, értékekhez vagy identitáshoz 
kapcsolódó és eseményeket 
bemutató emlékek.



a frankfurti csoport bemutata frankfurti csoport bemutatóója kja köövetkezett, vetkezett, 
egy hegy hííressresséég g ééletrajzletrajzáárróól mesl mesééltek.ltek.

A kitőnı Pasta ebéd 
után 



AA PiazaPiaza dede PoppolPoppolóónn áállllóó Santa Maria del Santa Maria del 
PopoloPopolo templomban ltemplomban lááthattukthattuk CaravaggioCaravaggio

festmfestméényeit. nyeit. 

Délután három csoportra oszlottunk a városnézéshez, melyen Dorota
vezetésével a 19. századi Róma emlékeit ismerhettük meg. Elıször a Trevi-
kúttól a Spanyol-lépcsıig vezetett az utunk. Itt a lépcsı tetején álló Trinita 
dei Monti templomtól felejthetetlen látvány tárult a szemünk elé. Róma 
háztetıi, háttérben a Szent Péter-székesegyházzal…



VisszafelVisszafeléé aa Via del CorsoVia del Corso--n vn véégigsgigsééttáálva lva 
éértrtüünk ank a Victor EmanuelVictor Emanuel--emlemléékmkmőőhhöözz. . 

NyNyüüzsgzsgöött a szombat esti forgalom, ttt a szombat esti forgalom, tööbb mint bb mint 
egy egy óórrááig tartott visszaig tartott visszaéérnrnüünk az iskolnk az iskoláánkhoz.nkhoz.



2013. okt2013. októóber 13. vasber 13. vasáárnaprnap

A vasárnapi bemelegítı során olaszul tanultunk, egy kedves 
éneklıs-mozgásos játék, a „Gioca Jouer” segítségével. 
Akik bemutatták: Manuela, Laura, Fabiola és Anna Rita



„„Egy fontos szemEgy fontos szeméélyly””
mesemondmesemondóó kköörr..

Évi az „Egy fontos személy”–hez kapcsolódó történetek társaságába került.
Mindannyiunkat erısen megérintették egymás történetei. Anna Rita egy 
barátnıjérıl mesélt, akit kitartása miatt választott. Keith az angol 
királynıvel való találkozásairól, Dimitra egy tanáráról beszélt. Manuela és 
Gyöngyi is nagymamáikról mondták el megható történeteiket.
Érdekes tapasztalat volt, hogy a különbözı országokból érkezı személyes 
történetekben idınként érintkezési pontokat fedezhettünk fel a földrajzi 
távolságok ellenére! 



„„EEgy fgy féényknykéépp”” mesemondmesemondóó kköörr



„„EEgy fgy féényknykéépp”” mesemondmesemondóó kköör.r.

Emilia ezt a csoportot választotta, és a lánya  „lánykérésérıl”
mesélt, amit képekkel is illusztrált. Andrea, a csoportvezetı
kérésére, minden elhangzott történet után a fotónak címet 
kellett adni. Akkor nem tudtam, hogy miért fontos ez.

Mostmár tudom, hiszen most így jutnak eszembe a hallottak. 
pl. Wilfried története örökségérıl, a malomról és farmról, 
ahol öt generáció nıtt fel, és a kérdés az volt: Mit csináljon 
vele?; Soren: „A nagypapám, Umberto” története, Chelsea 

„Szülinapi kívánság”; Gordon „Elsı látogatása 
Olaszországban”; a kubai Angel Lengyelországba való
érkezése; Fabiola sok-sok munkával eltöltött napja, ami 
miatt nem tudott eleget lenni gyermekével; Renáta 
gyerekkora a II. Világháború idején, Dimitra „Boldog 

családja”; stb.



DDéélutlutáánn ChelseaChelsea éés Andrea tartottak s Andrea tartottak 
ismertetismertetéést ast a MemoryMemory XLXL--projectproject
facebookosfacebookos ééss blogosblogos oldaloldaláárróól.l.

Az ebédidıt kihasználva, bebarangoltuk az ókori 
Rómát is!



A három „Workshop”

A délután hátralévı részét elıször ismét csoportokban töltöttük. Mi az itáliai 
borkultúrával ismerkedtünk.

Mások a híres olasz desszert, 
a tiramisu készítésének 
titkaiba pillanthattak be.

A táncos lábúak pedig
megtanulták 

a pizzica lépéseit!



A bA búúcscsúúest meglepetest meglepetéésese a a FashionFashion BusBus volt.volt.
Azt hiszem bAzt hiszem báátran kijelenthetjtran kijelenthetjüük, ilyet mk, ilyet méég kg köözzüüllüünk nk 

senki sem lsenki sem láátott!tott! A tartalmas munka utA tartalmas munka utáán jn jóól esett ez a l esett ez a 
fantasztikus kikapcsolfantasztikus kikapcsolóóddáás, visszaemls, visszaemléékeztkeztüünk a nk a „„tinitini””

korunkra. korunkra. ☺☺☺☺☺☺☺☺

Hangulat a busz belsejében,

idınként ki is szálltunk…



2013. okt2013. októóber 14. hber 14. héétftfıı

Még egy csokor emlék errıl a csodálatos városról! 
Egy Tevere-parti séta során
ellátogattunk az Angyalvárhoz és a Vatikánba

a Ponte Sant Angelo-n eljutottunk Róma szívébe. A hangulatos szők utcákon 
a Piazza Navonára értünk.



BBúúcscsúúzzááskskééppenppen megmegcsodcsodááltukltuk
aa kköözelben lzelben léévvıı PantheontPantheont is.is. Az elAz elııtte ltte léévvıı ttééren Ritren Ritáát t 

–– kkéérréésséére re -- mméég a rendg a rendıırröök is kk is köözrefogtzrefogtáák.k.

Majd a felejthetetlen Campo de’ Fiori következett!
Ahol a hihetetlen kínálat láttán elakadt a szavunk! ☺



KivKivéételes teles éélmlméény volt a tny volt a táársasrsasáág, g, 
a program a program éés a helyszs a helyszíín is! n is! 

CsodCsodáálatos emberek, latos emberek, öörröök emlk emléék az k az öörröök vk váárosbrosbóól!l!
ArrivederciArrivederci RomaRoma!!


