Az Egész életen át tartó tanulás programjának egy része a Comenius iskolai együttműködés, melyben különböző
közoktatási intézmények diákjai és tanárai közösen dolgoznak egy adott, pályázatban vállalt feladat teljesítésén. A
projektmunka része az is, hogy a partnerek időnként személyesen is találkozzanak, így lehetőségük nyílik egymás
személyes,

valamint

az

adott

ország

jobb

megismerésére.

(http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=933)

2012 tavaszán adtuk be a Tempus Közalapítvány által kiírt pályázatot, melynek során két tanéven át öt ország
(Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország, Törökország és Magyarország) egy-egy iskolája dolgozik
közös projekten. Iskolánkban Galambos Éva angoltanárnő irányítja a munkát több tanár és diák részvételével.

Jelmondatunk:
Waste not want not (WNWN)

Fő célunk, hogy diákjaink figyelmét felhívjuk az egyik olyan témára, amely életbevágóan fontos a jövőnk
szempontjából: ez pedig a fogyasztás és pazarlás témája. A fiatalokat arra szeretnénk ösztönözni, hogy
felelősségteljes fogyasztókká váljanak, kerüljék a fogyasztói társadalomra oly nagymértékben jellemző pazarlást.
A közös munka fontos része az is, hogy az együttműködés közben megszerezett információkat elterjesszék
iskolájukban, helyi közösségükben. A projekt során különböző szempontok (tudományos, környezetvédelmi,
társadalmi) alapján tanulmányozzák, és IKT-s eszközökkel dolgozzák fel és osztják meg majd a kiemelt témát.
Mindeközben fejlődik nyelvi, szociális és számítástechnikai kompetenciájuk, elősegítve jövőbeli elhelyezkedési
lehetőségeiket. Szeretnénk megértetni a gyerekekkel, hogy a megoldásoknak kultúraközi perspektívákon kell
alapulniuk, és hogy az egyének nem létezhetnek elszigetelten.

A projektben résztvevő iskolák és a projekt weboldala:

https://sites.google.com/site/comeniuswastewant/

Idén nyáron érkezett a hír, hogy nyertünk: 20 000 Euróval gazdálkodhatunk a két tanévben.
A munka szeptembertől gőzerővel folyik. Előkészítjük a németországi látogatást, melyre november
12-e és 17-e között kerül sor. Tíz 11. osztályos tanulónk utazik Saarbrückenbe, kísérőik Szaniszló
Ágnes osztályfőnök és Galambos Éva angoltanárnő. A csapat tagjai egy bemutatkozó kisfilmet
készítenek a találkozóra. A videofilm megtekinthető:
http://www.youtube.com/watch?v=aniGNqOJFNs

A saarbrückeni találkozó remekül sikerült, életre szóló élményt jelentett nekünk. Ám nincs megállás!
2013 tavaszán Magyarországra jönnek a fiatalok, ezután júniusban Londonban, novemberben
Spanyolországban, 2014 tavaszán pedig Törökországban találkoznak egymással.

A magyarországi látogatásra április 15-e és 20-a között kerül sor. 33 diákot és 9 pedagógust látunk
vendégül először Galgahévízen és Gödöllőn, majd egy budapesti kirándulás után Székesfehérváron.

