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Bónusz csoportfoglalkozás 

 

A covid, a bezártság, a járványhelyzet, a digitális átállás egy olyan terhet rótt mindannyiunkra, 

amelyben hiány, a hiányzol szó jelent meg a legtöbbször a messenger csoportunkban. 

Egyértelműen kiderült, hogy nagyon komoly nehézséget tud okozni a személyes kapcsolat 

hiánya. Én is, ti is azt élhettük meg, hogy szükség van a személyes jelenlétre, a személyes 

kapcsolat nem pótolható semmivel. 

Számos kérdést vetett fel bennetek a kollégiumi csoportfoglalkozás, voltak nehézségek, de 

köszönetet mondok mindazoknak, akik a pozitív hozzáállásukkal mindvégig irányt mutattak 

csoporttársaiknak.  

A mai foglalkozást két társatok ajánlásával állítottam össze. 

 

Az elsőt M. R. küldi nektek. 

Kitöltött egy ingyenes személyiségtesztet és nagyon hasznosnak találta és úgy gondolja, hogy 

a nektek is tetszene. 

Én is kitöltöttem. 
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A link: https://www.16personalities.com/hu 

 

Az másodikat B. J. ajánlja nektek. 

Songbird (Kanári) címűfilm; https://filminvazio.hu/videa-film/songbird/ 

 

„ Mindenképp érdemes megnézni, jelenleg mi is covid világban élünk, csak a filmben kicsi 

durvább a helyzet. Örüljünk, hogy a szabadabban élhetünk, mint a filmben.” 

 

A film rövid tartalma: 

A Kanári története szerint a COVID-23 vírus egyik mutációja miatt már negyedik éve teljes 

lezárás (lockdown) alatt van a világ, a megfertőződött amerikaiakat pedig az úgynevezett Q-

zónákba kényszerítik karanténba. Egy ilyen világban él két főszereplőnk, Nico (KJ Apa), aki 

immunis a vírusra, ezért futárként dolgozik, és az ő szerelme, Sara (Sofia Carson), akivel 

azonban nem érintkezhet. Hamarosan azonban úgy tűnik, hogy Sara is elkapta a vírust, ezért 

Nico megpróbál mindent megtenni annak érdekében, nehogy bezárják a lányt. 

A film készítői: Invisible Narratives Catchlight Films Platinum Dunes. 

A filmet rendezte: Adam Mason. 

A film főszereplői: K.J. Apa Sofia Carson Craig Robinson. A film eredeti címe: Songbird 

 

Kívánom mindenkinek, hogy egészséges maradjon, gyógyuljon fel, ha 

esetleg beteg lett. A tantermi oktatásban találjatok ismét egymásra és 

tartsátok be a járványügyi szabályokat. 
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