Egész napos építés az „Aranyban”
Nyíregyháza, 2017. november 10. - A LEGO Helyi Közösségi Szerepvállalás program keretében az iskola
összes diákját megmozgató eseményt szerveztek a Nyíregyházi Arany János Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégiumban.
A LEGO Helyi Közösségi Szerepvállalás program 2017-es projektjeinek sorában került megrendezésre az az
esemény, amely számos izgalmas és játékos feladatot tartogatott diákok és tanárok számára egyaránt. A Build
the change, azaz ‘építsd meg a változást’ elnevezésű feladat során álmai iskoláját építhette meg mindenki soksok LEGO kockából.
A tanárok is ismerkedhettek azzal, hogyan alkalmazhatók az építőkockák az iskolában, és a gyerekek is
kipróbálhatták a feladatokat. A LEGO játékok egyik alapvető célkitűzése ugyanis az, hogy a játékon keresztül
történő tanulás élményét juttassa el a gyerekekhez, hiszen a kreatív alkotás, az önfeledt játékélmény mindenkinek
hasznára válik.
Emellett volt még medencés foglalkozás, óriási szivacskockákból lehetett építeni, illetve kézműves
foglalkozásokkal is készült az iskola. A nyíregyházi LEGO gyár dolgozói önkéntesként segítették a program
lebonyolítását.
„A LEGO Csoport a jövő építőinek készít játékokat, ezzel foglalkozunk mi itt nap mint nap a nyíregyházi gyárban
is. A LEGO Alapítvány és a Helyi Közösségi Szerepvállalás programunk azért dolgozik, hogy jobbá és
játékosabbá tegyük a környezetünkben a gyerekek életét. Mindig nagy öröm, amikor játékos közösségi
programokat hozhatunk létre, és láthatjuk, ahogy a gyerekek, a tanárok és még a mi dolgozóink is együtt
játszanak”, mondta el Mező Bálint, a LEGO Helyi Közösségi Szerepvállalás program konzultánsa.
A LEGO Csoportról
A LEGO Csoport egy magántulajdonban lévő cég, melynek székhelye Dániában, Billundban található. A vállalat
az azt 1932-ben megalapító Kirk Kristiansen család tulajdonában van.
A LEGO Csoport a gyermekek kreativitásának játékon és tanuláson keresztül történő fejlesztése mellett kötelezte
el magát. Napjainkban a cég mintegy 140 országban látja el a gyermekeket játékokkal, élményekkel és oktatási
anyagokkal, amelyek a világhírű LEGO® kockán alapulnak.
A vállalat székhelye a dániai Billundban található, ám a LEGO Csoportnak az egész világon vannak
leányvállalatai és fiókvállalatai – köztük a LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyházán, amely jelenleg mintegy
122 000 négyzetméteren termel 2 800 dolgozóval LEGO és DUPLO játékokat. A 2014-ben átadott új gyár további
bővítését 2015 októberében jelentették be. További termelő csarnokok, automata magasraktár és manuális raktár
kerül kialakításra, a LEGO termékek iránti keresletnek megfelelően.
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