Erasmus+ projekttalálkozó a Türrben

Öt partnerintézmény tanárainak és tanulóinak részvételével sikeres projekttalálkozót
szerveztünk iskolánkban 2019. február 18. és 22. között.

Az Európia Unió által támogatott School21 Digitally and Socially Yours elnevezésű Erasmus+
projekt partnerei:
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Csehország, (2 tanár és 16
diák)
Hebel Gymnasium, Schwetzingen, Németország, (2 tanár és 4 diák)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach, Pulawy, Lengyelország,
(2 tanár és 6 diák)
Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu” Lugoj, Románia (2 tanár és 6 diák)
és a Türr István Gimnázium tanárai és a 11. A osztály tanulói.

A projekt célja a 21. században nélkülözhetetlen készségek, a kommunikáció, az
együttműködés, a kreativitás és a kritikai gondolkodás alkalmazása. Ezen kívül a tanulók
megismerkedhetnek a partnerországokban végzett közösségi és önkéntes munkával.
A pápai találkozó fő témáját az állatmenhelyek és az önkéntes tűzoltószolgálatok alkották.
Előzetes feladatként a tanulók kutatásokat végeztek a saját országukban és online feladatokat
oldottak meg. Eredményeiket a találkozó során bemutatták.

A pápai találkozó február 18-án, hétfőn kezdődött. Délelőtt változatos játékokat szerveztünk és
öt nemzetközi csoportot alkottunk, amelyek a hét folyamán közösen oldották meg a
feladatokat.
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Délután meglátogattuk a helyi tűzoltó parancsnokságot, ahol megismerkedhettünk a szolgálat
munkájával, kipróbálhattunk érdekes eszközöket és fel lehetett próbálni a tűzoltók speciális
ruháját is.
Utána a türrösök vezetésével egy különleges városnézésen vettek részt a nemzetközi
csoportok tanulói. A nevezetességek megismerése mellett játékos feladatokat oldottak meg és
tapasztalataikat egy-egy prezentációban összegezték.

A keddi programok az iskolánkban működő AFS (American Field Service) bemutatásával
kezdődtek. Egy AFS önkéntes, Sarah érdekes bemutatót tartott. Kutschera Ágnes, a 11. A
osztály tanulója, aki Svájcban töltötte az első félévet cserediákként, színes élménybeszámolót
tartott tapasztalatairól. Majd Mariantonietta Calzone, a Petőfi Gimnázium cserediákja
Olaszországról beszélt és megosztotta velünk magyarországi élményeit.

Az AFS foglalkozásokat követő programok a találkozó másik fő témájáról, az állatmenhelyekről,
ill. állatokról szóltak.
Fodor Ágota, kutyaszakértő élvezetes angol nyelvű előadást tartott a felelős kutyatartásról.
Délután a győri állatmenhelyt látogattuk meg, ahol sok-sok kutyával és macskával
találkoztunk. Tanulóink nagy örömére sétálni vittünk majdnem 30 kutyát.

Szerdán egy különleges kiállításra invitáltuk a külföldi tanárokat és diákjaikat. Meglátogattuk a
budapesti Láthatatlan Kiállítást, amely tanulságos élményeket nyújtott mindenki számára.
Az ebédet is egy érdekes helyen, a Nem Adom Fel Alapítvány éttermében fogyasztottuk el.
Budapest első fogyatékossággal élő emberek által alapított kávézójában fogyatékossággal élő
és megváltozott munkaképességű emberek készítik és szolgálják fel az ételeket.
Délután Budapest nevezetességeit mutattuk meg vendégeinknek.

Csütörtök délelőtt a Vajda Márta Általános Iskolát látogattuk meg, ahol részt vettünk egy
különleges testnevelés órán, ahol a középiskolások kipróbálhatták a csörgőlabdát, a kerekes
székeket és a zsinórlabda nevű játékot. Ezen kívül az iskola lelkes kisdiákjaiból álló
Hétszín-Hang csoport koncertjét is meghallgathattuk.

Délután a pápai Barátságért Klub tagjaival kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol
ajándéktárgyakat és a másnapi farsangra álarcokat készítettünk.
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A pápai nevezetességek közül a Kékfestő Múzeumot kerestük fel, ahol a partnereink saját
tervezésű pólókat készíthettek.

Péntek délelőtt tanulóink nemzetközi csoportokban internetes kutatómunkát végeztek és
prezentációkat készítettek és a projekt témájával kapcsolatos online feladatokat oldottak meg.

A tartalmas projekthét zárásaként péntek délután csatlakoztunk a Barátságért Klub által
szervezett farsangi mulatsághoz. Az Edvy malomban tartott rendezvényen a külföldi diákok is
ajándékokkal és táncokkal kedveskedtek a gyerekeknek.

A találkozó során új barátságokat köthettek a türrös diákok és az angol nyelv gyakorlása
mellett még más nyelveken is megtanulhattak néhány hasznos kifejezést.

A következő projekttalálkozó a csehországi Tábor városában lesz április 8. és 12. között.
Addig további kutatómunkát kell végezni és változatos online feladatokat kell megoldaniuk a
diákoknak.
A projekt során elvégzett feladatokat a az alábbi linken lehet nyomon követni: https://twinspac
e.etwinning.net/44282/pages/page/303233

Pápa, 2019. február

Molnár András
projekt-kapcsolattartó tanár

A video a Pápa Városi Televízió felvételeit is tartalmazza.
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