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A találkozó elsődleges célja egymás megismerése volt. Az első este közös vacsorán került
erre sor, hála a lengyelek körültekintő szervezésének, minden résztvevő megtalálta a
szálláshelyét. Az iskolánkat rajtam kívül Fekete Katalin tanárnő képviselte.
Másnap mini busszal szállították a vendégeket az iskolához és mindenki bemutatta saját
iskoláját, városát és országát, ezután pedig körbe vezették a csapatot az iskola épületében. A
ránk váró feladatok és találkozók megbeszélése volt a másik fő napirendi pont. A
pályázatban kitűzött feladatok újra el kellett osztani, mivel 3 ország (Törökország,
Horvátország és Izland) nem kapott támogatást. A koordináló iskola felelősséget vállalt az
előzetes terv végrehajtásáért a partnerekkel együtt, a határidők betartatásáért. Észtország a
közös weblap és facebook oldal létrehozását, Spanyolország a kérdőívek eredményeinek
összesítését és értékelését, Portugália a Moodle oldalt a diákok profiljaival és a blogot
vállalta. Megállapodtunk a találkozók új időpontjában és sorrendjében, a portugál és magyar
találkozók témájában, a találkozók során követendő irányelvekben (pl. max. 20 tanuló,
családoknál történő elhelyezés). Elhatároztuk, hogy saját kezűleg készített képeslapokat
küldünk egymásnak postán karácsonyra. Ebéd után kis kirándulás következett Brzesko
környékén, megtekintettünk egy az UNESCO által a világörökség részének nyilvánított
fatemplomot, és egy főúri várkastélyt, amely többek között otthon ad a II. János Pál pápáról
készített szobrok kiállításának. A vacsorát egy tradicionális lengyel étteremben tartották,
ahol helyi specialitásokkal kedveskedtek nekünk.
A következő reggelen sétálva tettük meg az utat az iskoláig, megismerve ezzel Brzesko egyes
nevezetességeit. Aznap döntés született a projekt logójáról szavazás alapján. A portugálok
ismertették a kérdőív kitöltésének technikai módját. Körvonalaztuk a fotóverseny szabályait.
Meghatároztuk, hogy a diákok milyen internetes felületen tudnak majd egymástól kérdezni,
ezt az észtek hozták létre. A megbeszélések után pedig szabadidőt kaptunk arra, hogy
magunk fedezzük fel a várost. Ehhez térképet és útbaigazítást is kaptunk. A záró vacsora
keretében pedig néptáncbemutatót is láthattunk.
A búcsúzás és az utolsó egyeztetések után vendéglátóink segítettek eljutni a pályaudvarra. A
budapesti csatlakozásra estig kellett várnunk, így egy gyors krakkói városnézésre is maradt
időnk (Posztócsarnok, Mária oltár, Grotzka, Wawel).
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