
Kedves Szülők, Gyerekek! 

 

Egy az iskolánkban januárban induló nagyszerű kezdeményezés programját szeretnénk bemutatni. 

Mivel iskolánk két tanítási nyelvű általános iskola, az angolosok egy zadari, a németesek pedig egy varsói iskolával - 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WŁ. GRABSKIEGO STOW WARSZAWIE - építettek ki 

együttműködést. 

A lengyel iskolával szeptemberben indult a testvériskolai kapcsolat. A nyolcadikosok leveleznek egymással (a közös 

nyelv a német), és lezajlott egy online német országismereti verseny is a varsói iskola szervezésében. Mivel egyelőre 

nem tervezhetünk személyes találkozót egymással, valamilyen módon mégis szeretnénk a kapcsolatot élővé tenni, 

ezért indul útjára új programunk. 

Az új projekt lényege: 

Felhívást teszünk közzé, hogy a Budapest és Varsó közötti távolságot virtuálisan futva tegyük meg diákok, szülők és 

pedagógusok közösen. Egészen pontosan: mindenki itthon, a megszokott módon futhat, és a megtett kilométerek 

napi átlagával haladunk célunk felé egy térképen. Így számításaink szerint néhány hónap múlva megérkezünk a 

varsói iskola kapuja elé. 

Megszólítjuk a lengyel iskola pedagógusait, diákjait és a szülőket is, hogy a visszaúton csatlakozzanak hozzánk, fussuk 

le együtt a távot Budapestig. 

Hogyan is kell ezt a programot elképzelni? 

- mindenki a szabadidejében lefutott km-ekkel csatlakozhat a csapathoz: a megszokott formában lehet futni a 

szabadban vagy futópadon, és a megtett km-ekről egy képernyőképet kell küldeni majd - lehetőleg még a 

teljesítés napján; 

-  a külön-külön lefutott km-eket összeadjuk, naponta átlagot számítunk, így jutunk egyre közelebb a kitűzött 

célhoz; 

- a szülők futhatnak egyedül, de családi futás formájában is lehet teljesíteni a vállalást (ilyenkor a lefutott 

távot megszorozzuk a futásban résztvevők számával, ha nem méri mindenki külön a saját távját); 

- útközben sokszor „megpihenünk”, és ismerkedünk Szlovákia és Lengyelország nevezetességeivel; 

- a célba érkezve átadjuk ajándékunkat (esetleg egy kis ppt-bemutatót iskolánkról) a testvériskolánknak. 

Ezzel a programmal sokféle célt szeretnénk elérni: 

• Tartalommal töltjük meg a testvériskolai kapcsolatot. 

• Kifejezzük és erősítjük a lengyel-magyar barátság sok száz éves hagyományát. 

• Megismertetjük a résztvevőkkel és a tágabb iskolai közösséggel a másik ország kulturális és természeti 

kincseit. 

• Közösséget építünk egy olyan időszakban, amikor nagyon korlátozott a társasági események lehetősége. 

• A kihívás teljesítésével mozgásra bírunk sokakat, ezzel is reklámozva az egészséges életmódot. 

A projekt egyéb részletei (még formálódnak!): 

- január elsején indul a projekt – de nem kell mindjárt ezen a napon futni, semmi sincs megkötve, bármikor 

lehet kezdeni, és bármikor lehet csatlakozni is a csapathoz; 

- bármilyen kis táv megtételével részt lehet venni; 

- az utolsó km-t együtt tesszük majd meg (valószínűleg az iskolaudvaron); 

- megkeresünk olyan szervezeteket, amelyek a lengyel-magyar kapcsolatokat ápolják (szponzorálás, reklám) 

Kérjük, hogy az iranyvarso@terket.hu e-mail címen jelentkezzen, aki szívesen részt venne a futásban. 

Reméljük, hogy akik eddig is rendszeresen futottak, csatlakoznak a programhoz, és talán olyanok is lesznek, akik 

eddig nem éreztek kedvet a futáshoz, de most megtalálják a motivációt hozzá. 

 

Budapest, 2020. december 18. 

        Martikán Beatrix 

        intézményvezető 

 

 


