Irány Európa!

A Szent István Gimnázium újra sikerrel pályázott a Tempus Közalapítvány „Egész életen át tartó
tanulás” programján belül meghirdetett Comenius iskolai együttműködések projektre, így 2015-ig
közel 80 diákot lesz képes utaztatni Európa öt országába, jelesül Németországba, Olaszországba,
Spanyolországba, Lengyelországba és Törökországba.
A pályázati anyag elkészítésére 2013 januárjában került sor iskolánkban. Az öt napos projektelőkészítő találkozóra egy közel negyven főből álló nemzetközi delegáció látogatott hozzánk
Budapestre. Tanárok és diákok egyaránt keményen dolgoztak azért, hogy megszülessen a nyertes
pályamű, melynek címe „Az én felfedezőutam” (My Voyage of Discovery).
Akkor még csak reméltük azt, ami a nyár végére bizonyossá vált: hogy mindegyik partnerintézmény
átmegy a rostán, és meglesz a húszezer eurós támogatás a diákcsereprogramok megvalósítására.
Nagy örömmel és megkönnyebbüléssel fogadtuk a hírt, hogy sikerült, nyert a pályázatunk! Így aztán
szeptember végén büszkén képviselhette országunkat és iskolánkat az a négy diákdiplomata és
három tanár, aki a németországi Stadtlohnba utazott az első projekttalálkozóra, hogy véglegesítse a
két évre szóló terveket és létszámokat.

Első projekttalálkozó: Stadtlohn, 2013. szeptember 25-28.
A kilenc partnerintézményt tömörítő iskolai együttműködés célja, hogy a diákok felfedezzék saját
képességeiket, a munkaerőpiac nyújtotta lehetőségeket, és kutatásaik során bepillantást
nyerhessenek a munka világába. Felfedező út ez sok tekintetben, hiszen térben és időben is utazunk,
a valóságban és virtuálisan is: egyrészt a múltba, hogy megismerjük milyen volt elődeink élete és

mindennapjai; másrészt a jelenbe, hogy lássuk milyen lehetőségeket kínál ma a munkaerőpiac
Európa számos országában. És egy belső utazás is ez, hogy megismerjük és felfedezzük saját
képességeinket, adottságainkat, gyengeségeinket és erősségeinket.
Nagyszerű lehetőség ez a nemzetközi projekt diákjaink számára, hiszen kinyílik előttük a világ:
utazhatnak, más kultúrákat és országokat ismerhetnek meg, miközben részeseivé válnak egy külföldi
fogadócsalád életének. A közös munka és a kulturális programok során barátságok szövődnek,
szélesedik látókörük, nyitottabbá válnak, fejlődik a személyiségük, idegen nyelveket gyakorolnak és
hasznosítják az iskola falai között megszerzett tudást. Induljon hát a felfedezés, irány Európa!
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