„Water, oil, bread, and…: knowledge and tastes to live Europe”
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Gimnáziumunk csatlakozott az olaszországi Beniamino Gigli
Általános Iskola pályázatához, melyben angol nyelvű együttműködést
tervezett a résztvevő több ország 5-8. osztályos diákjai számára.
2012 októberében kaptuk a nagyszerű hírt, hogy a Szentendrei
Református Gimnázium részvételét is támogatja az Európai Unió
Comenius programja.
Az első találkozó hat ország képviselőinek részvételével még
abban a hónapban létrejött Recanatiban. Megállapodtunk a teendőkben,
azok ütemezésében valamint a további találkozók helyszíneit és
időpontjait is megterveztük. A feladatok listája a mezőgazdaság,
élelmiszerek, élelmiszer-feldolgozás, hagyományok és éghajlat
témakörben a résztvevők megegyezése alapján az első találkozón alakult
ki.
Nagy örömünkre, azóta újabb három ország csatlakozhatott az
együttműködéshez, így most már nyolc országból kilenc iskola diákjai
ismerhetik meg egymást és dolgozhatnak együtt.
Közvetlen partnerek:
 Istituto Comprensivo „Beniamino Gigli”, Recanati, Olaszország
 Zespół Szkół nr 34 im.Tony'ego Halika w Toruniu, Torun,
Lengyelország
 CEIP Santa Catalina, Las Palmas de Gran Canaria, Spanyolország
 Laajalahden koulu, Espoo, Finnország
 The Edinburgh Steiner School, Edinburgh, Skócia
 Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov, Csehország
 Szentendrei Református Gimnázium, Szentendre, Magyarország
 Istituto Comprensivo II Mazzarino, Mazzarino, Szicília,
Olaszország
 Adanalıoğlu Reşit Can İlköğretim Okulu, Mersin, Törökország

A további találkozókra is legfeljebb négyfős diák-tanár küldöttség
utazhat majd. Tagjait a feladatok elvégzésében legaktívabban
közreműködő, angolul jól beszélő 7-8. osztályos diákok közül választjuk
ki.
A vállalt feladatok:
1.
2.
3.
4.
5.

iskola-bemutató film elkészítése
fényképalbum elkészítése
soknyelvű „túlélő” szótár elkészítése
logótervező verseny
az éghajlati zónák különbségeit bemutató
fotóalbum, fotónapló tervezése és kivitelezése
6. közös eTwinning oldal üzemeltetése, az
eredmények közzététele

További tervezett találkozók:








2013. február Lengyelország
2013. március Spanyolország
2013. május Finnország
2013. szeptember Skócia (GB)
2013. november Csehország
2014. március Magyarország
2014. október Szicília, Olaszország

A 2014 márciusában Szentendrén rendezendő találkozóra mind a nyolc
partner küldöttségeit várjuk. A választott témát feldolgozó, iskolánkat,
városunkat, hazánkat megismertető, a kisgimnazistákat megmozgató,
színes programon már gondolkodhatunk.

