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Iskolánk ebben a tanévben partnerként részt vesz az Iskolai, óvodai partnerségek
Erasmus+KA229 pályázatban.
Az együttműködés három iskolával történik.
A project fő célja iskoláink erősségeinek bemutatása, és „mesterségbeli tudásunk” megosztása.
Szeretnénk átvenni társaink jó gyakorlatát, hogy gyengeségeinken javítsunk. A jó gyakorlat cseréje
mellett fontosnak tartjuk, hogy az eltérő szociális háttérrel érkező résztvevők nyitottabban álljanak
egymáshoz, előítéletektől mentesen. Közös nemzeti gyökereinket kívánjuk erősíteni, ápolni
anyanyelvünket, nemzeti kultúránkat és hagyományainkat. Megismerni egymás életét, azokat a

tényezőket, amelyek formálnak minket, és azt meglátni, hogy a különbözőségek ellenére is
összetartozunk. Felfedezzük a múlt történelmi eseményeit, amelyek a jelenünkre is hatnak, és
pozitív jövőképet alakítunk ki. Ebben a sokszínűségben, újszerű tanulási helyzetben mindannyian
bátrabbá, rugalmasabbá válhatunk. Miközben magunkat megmutatjuk, új tájakat fedezünk fel, sok
újat tanulunk komfortzónánk elhagyásával.

Partneriskoláink:

Váci Madách Imre Gimnázium,Vác (Magyarország)
Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó (Románia)
Szondy György Gimnázium, Ipolyság (Szlovákia)

Mobilitások:

A projektben hat alkalommal kerül sor mobilitásra.

A nyitó találkozó Vácott zajlott, 2019. október 24-től 26-ig.
A négy iskolában az év során megrendezésre kerül egy-egy egyhetes tábor, amelyet a
partneriskolák négy-négy tanulója látogat majd, egy-egy kísérő tanárral.
A záró találkozóra majd Brassóban kerül sor.

ERASMUS PLUS K2-Ipolyság, Szlovákia
2019.11.23-2019.11.29.
Beszámoló a program eddigi megvalósulásáról
November 23-án, szombaton érkeztünk meg Ipolyságra, Szlovákiába, a „Mesterségem címere”
elnevezésű pályázat első helyszínére. A programra a házigazda ipolyságiakon és rajtunk kívül az
anyaországi váciak és az erdélyi brassóiak érkeztek még a hat napos ének- és színjátszó táborba.
A szállás elfoglalása után vacsora közben alkalmunk adódott megismerkedni egymással.

A következő nap városnézéssel kezdtük a programot, a múzeumigazgató vezetével megtekintettük
a helyi nevezetességeket. A program az iskolában énekkari foglalkozással folytatódott, melyen
több művet is sikerült megtanulni a diákoknak, azokat elő is adták.
Hétfőn a Vekker Műhely drámapedagógiai foglalkozása következett, Háy János Völgyhíd című
művén keresztül egy a gimnazista korosztályt érdeklő problémát dolgoztak fel csoportmunkában.
A gyerekek élvezték a foglalkozást, láthatóan nagy hatással volt rájuk a mű mondanivalója. A
délután folyamán interaktív játékokon vettünk részt, melyek célja a táborban résztvevő tanulók
egymásra hangolódása, csapatformálás, az együttműködés erősítése volt. Zárásképp Tóth Tibor
tanár úr mutatta be a házigazda ipolysági Szondy György Gimnázium történetét, majd az iskola

diákjai a palócokról, kultúráról, illetve a nyelvjárásról tartottak előadást. A vendégdiákoknak
alkalmuk adódott a saját palóc nyelvjárási ismereteik tesztelésére egy kvíz keretében.

A magyar nyelv és kultúra mellett a diákokat a közös érdeklődési terület, a zenélés és színjátszás
is összehozta, hamar barátságok születtek.

Kedden Alsósztregova és Sklabonya nevezetességeivel
ismerkedtünk. Alsósztregova a magyarság számára azért
jelentős, mert ott található a Madách kastély, illetve
Madách Imre síremléke is. A Madách kastélyban
berendezett kiállítás megtekintése után jártunk a költő
síremlékénél is. Sklabonyán pedig egy másik jelentős
magyar író Mikszáth Kálmán szülőházából kialakított
emlékházba látogattunk el.
A szerdai napon műhelymunkára és egy Arany-ballada
dramatizálására került sor szintén csapatmunkában. A
foglalkozások produktumai nagyon jól sikerültek. A nap
befejezéseként két csapatot alkotva röplabdáztak a
tanulók.
Csütörtökön Szentantal és Selmecbánya nevezetességeit tekintettük meg. Mindannyiunkat
magával ragadott a Koháry-kastély és Selmecbánya érdekes történelmi belvárosa. Az élménydús
utolsó napunkat finom vacsorával zártuk.

Péntek délelőtt záróműsorral ért véget a közel egy hetes program, amely után nehéz szívvel búcsút
véve egymástól, rengeteg élménnyel, tapasztalattal indultunk haza.

Úgy vélem, hogy a program a tanulás, tudáscsere
és kapcsolatépítés mellett még egy nagyon fontos
szempontból hasznos volt számunkra, hozzájárult
a nemzeti identitásunk erősítéséhez is. Hiszen
annak ellenére, hogy különböző országokban és
más feltételek mellett élünk, valami mégis
összeköt minket: az anyanyelvünk és a kultúránk.
Köszönjük a lehetőséget!

Zabos Ella

