Virtuális tevékenységek-Brassó

1)Nagyjaink
Emlékezünk nagyjainkra, akiknek már csak az emléke él. Olyan személyiségeket mutatunk be,
akik sokat tettek a brassói magyarságért, a szorványban való megmaradásért. Reiff István
tanár,iskolaigazgató és a Búzavirág táncegyüttes megálmodója, léterhozója és éltetője
évtizedeken keresztül, Lendvay Éva költő, Sipos Bella meseíró.
A tevékenység végén megtekintünk egy táncelőadást, meghallgatunk egy verset és egy mesét.

2) Egy titokzatos igaz történet Brassóból
Ha a XXI. századi Brassó főterén sétálunk, körülölel a történelem, mesélnek az utcák, kövek,
épületek. A tevékenység alatt partnereinkkel együtt egy titokzatos esemény felderítése lesz a
cél, amelyhez a nyomravezető információkat szabadulószobákba rejtjük el. Ha sikeresen fejtjük
meg a feladványokat, kibontakozik egy misztikus igaz történet, amelynek ma is élő bizonyítéka
egy főtéren álló impozáns épület, amelyet minden brassói polgár ismer.
A történetet elmeséljük XXI. századi diáknyelven, hadd értse majd az utókor!

3) Székely szavak dzsungelében
A furfangos székely ember szavaival a magyar nyelv sokszínűségét szeretnénk bemutatni.
Kiderül, hogy tudunk-e mindannyian magyarul, avagy mindannyian magyarul beszélünk-e?
Lehetséges, hogy két magyar ember magyarul beszél és nem értik egymást? Kalandra fel!
Játékos feladatokkal várjuk partner iskoláink diákjait, tanárkollégáinkat. Mivel a tevékenység
online zajlik, a technika segítségével gyűrkőzünk neki az izzasztó feladatoknak.
A tevékenység egy székely szöveg megfogalmazásával zárul, mindannyiunk örömére.

4) Egy angol nyelvű színdarab-résztvétel
Charles Dickens Karácsonyi ének című kisregényének előadása alkalmat ad mindannyiunknak
átélni a csodát, ahogyan a szeretet életet ad, átformál, felemel. Egyetemes emberi érzések,
félelmek, várakozások fogalmazódnak meg a műben, így a mi diákjaink is hamar megtalálják
a hozzájuk szóló üzenetet és sikeresen színpadra viszik a közös egyeztetés után ekik kiosztott
jelenetet.

5) A borvíz útja
Erdély, azon belül a csíki és a háromszéki medence borvízforrásairól (is) híres. Egy rövid
ismertetés után, a résztvevők kahoot játék keretén belül bővítik ismereteiket, illetve ellenőrzik

a már megszerzett tudásukat. A jelenlegi világjárvány miatt, a projekt hazai résztvevői
meglátogatnak egy közeli borvízfürdőt. Online, élő bemutatót tartanak a helyszínről.A fotók és
a kirándulás rövid összefoglalója dokumentálja a tevékenységet.

6) Áprily Lajos öröksége Brassóban
Brassó egyik leghíresebb szülötte Áprily Lajos költő, műfordító. A tevékenység célja, hogy
diákjaink megismerkedjenek életművével, örökségével, hiszen annak ellenére a magyar
nyelvterület e végvárában született, az egyetemes magyarságot, emberiséget foglalkoztató
gondolatokat fogalmazott meg. Életének nagy részét szülővárosától távol töltötte, de a korai
évek emléke pályáján végig kísérte. Városunk egyetlen magyar tannyelvű középiskolai
intézménye az Ő nevét viseli: Áprily Lajos Főgimnázium. A brassói diákok prezentációját
játékos feladatsorok követik, majd a költő Brassóról írt verseit hallgatjuk meg közös produkció
keretein belül: felkérjük partner iskoláink diákjait, hogy szavaljanak-olvassanak a nagy költő
műveiből.
A bemutót és a szavalatokat rögzítjük és a projekt termékeinek tekintjük.

7) Városismereti séta (közös tevékenység)
A váci barátaink javaslata alapján, a brassói csapat is meghívja partnereit egy városismereti
sétára. A tevékenység bár játékos formában zajlik, információgazdag. Ha valaki még sohasem
járt Brassóban, reméljük, ezután ez az úticél felkerül a bakancslistára! Brassó történelme messzi
múltra nyúlik vissza, a mai város híven őrzi a távoli és a közelebbi múlt emlékeit egyaránt.
Legrégebbi lakóházunk a XXV. században épült, itt látható Európa egyik legkeskenyebb utcája,
valamint alig pár hónapja nyitották meg a közönség előtt a világháború idején menedéket adó
katakombákat. Izgalmas kalandra hívunk minden résztvevőt! Tartsatok velünk!

