Comenius Iskolák közötti együttműködési program
Iskolánk 2012-ben sikeres pályázatot írt „Zöld úton két keréken” címmel, az

Egész életen át tartó tanulás programja, Comenius iskolai együttműködések
program keretében. A pályázat időtartama két év, mely során a nyolc

partnerintézmény
–
Magyarországról,
Hollandiából,
Németországból,
Törökországból, Olaszországból, Csehországból és Szlovákiából - számos
programot szervez diákjainak a kerékpározás népszerűsítése és a
környezettudatos gondolkodás erősítése érdekében. Hazánkban három iskola
működik együtt: a csepeli Weiss Manfréd Szakközépiskola /www.csepelmuszaki.hu/ (akik a projekt fő koordinátorai is), a Német Nemzetiségi Gimnázium
/www.dng-bp.hu/ és a mi iskolánk.
A projekt munkanyelve az angol, így a fő cél a kerékpározás népszerűsítése
mellett, remek lehetőség a diákok számára, hogy gyakorolják nyelvtudásukat is.
A jó kommunikációs képesség döntő lehet a kiutazások elbírálásában is.
Korlátozott számban németül tanuló diákjaink részére is van lehetőség a
programban részt venni. 
A tervezett projekttalálkozók időpontja és helyszíne.
Mi az a Comenius?
A Comenius az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőség közoktatási
intézmények számára. Célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének
fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást.
Az iskolai együttműködések lehetővé teszik, hogy európai közoktatási
intézmények nemzetközi együttműködés keretében együtt dolgozzanak
valamilyen közös témán, mely lehet tanuló- vagy intézmény-központú.

A pályázat első évében megvalósult programok, termékek, találkozók.
2012. október: logó pályázat
Minden iskola 3 logót nevezett a nemzetközi mezőnybe, majd ezek közül került ki
a nyertes, mely a projekt minden terméken megjelenik.
A pályázatra beérkezett logók közül az iskolai zsűri által a nemzetközi mezőnybe
továbbjuttatott logók itt tekinthetők meg.

Az első projekt-találkozó alkalmával a partnerek zsűrizték a beérkezett
munkákat. A nyertes logó, mely a továbbiakban megjelenik a projekt termékeken
egy csehországi diák alkotása.

2012. november 7- 9. - 1. projekttalálkozó Budapest, Magyarország
Izgalommal és sok előkészítő munkával vártuk az első személyes találkozást
partnereinkkel. Sajnos igen későn tudtuk meg, hogy a nyertes pályázók közé
kerültünk, így a projekttalálkozót a tervezettnél később és diákok nélkül
tartottuk meg. A három magyar partneriskola egy-egy nap házigazdája volt, így
nemcsak az iskola bemutatása, hanem a környezetében lévő látnivalók
megismertetésére is lehetőség nyílt. Számtalan megbeszélnivaló feladatunk volt
a 3 napra, többek között ekkor zajlott a logóverseny nemzetközi fordulója is.
Délutánonként jutott idő kulturális programokra is (Gödöllői Kastély, Soroksári
Nemzetiségi Múzeum), esténként pedig a magyar konyha remekeivel
kápráztattuk el vendégeinket. A harmadik nap végére mindenki biztos lehetett a
jövőbeni sikeres együttműködésben.

2012. december: film / ppt / plakát készítése
A diákok feladata az volt, hogy:
„Készítsetek a kerékpározást népszerűsítő plakátot és/vagy kisfilmet!
Készítsetek iskolánkat bemutató kisfilmet és/vagy Power Point bemutatót!”
Szorgalmi feladatként lehetett készíteni Magyarországot és/vagy Budapestet
és/vagy Kőbányát bemutató Power Point-ot
A legjobb filmet, bemutatót készítő diákok jutalma az első külföldi utazáson való
részvétel.
A beérkezett munkák alapján az olaszországi találkozó résztvevői: Lajos Glória
13. c, Fodor Patrik 12. e, Kiss Zsombor 12. e
A diákok által készített legjobb film és egy német nyelvű Magyarországot
bemutató diasorozat itt megtekinthető.

2013. március 7. Online competition avagy Ki tud többet a kerékpározásról?
A vetélkedő során a diákoknak internet segítségével kellett kerékpározással
kapcsolatos kérdésekre válaszolniuk angol vagy német nyelven. A feladatlap
értékelésékor a nyelvhelyességet is figyelembe vettük.
A verseny eredménye itt tekinthető meg.

2013. március 17-24. - 2. projekttalálkozó Martina Franca, Olaszország
Iskolánkból 3 diák (Fodor Patrik, 12.e, Kiss Zsombor 12.e, Lajos Glória 13.c) és 2
tanár (Fekete Dóra, Pintér Katalin) vett részt a találkozón.
A megérkezés és a szállás elfoglalása után felderítettük a dél-olasz kisvárost.
A projekttalálkozó első napján olasz partnerünk bemutatta az iskolát majd az
olasz diákok projektmunkáiba kaphattunk betekintést.
Ennek során megismertük a kerékpározás fizikáját, a környékben épülő
kerékpárutakat, a nevezetes látnivalókat, az olasz kerékpározási szokásokat. A
diákoknak arra is volt lehetőségük, hogy kisebb csoportokban bekapcsolódhadtak
egy-egy tanítási órába is.
A második napon egy közeli nagyvárosban (Lecce) magunk is tanulmányozhattuk a
kerékpározási szokásokat. Érdekes volt megfigyelni, hogy hogyan működik a
kerékpár-kölcsönzési rendszer. Diákjaink felmérést készítettek a városban
található kerékpártárolókról. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy itt is több a
használhatatlan tároló.
A harmadik napon a koordinátorok a további teendőket beszélték meg, míg a
résztvevők egy a közelben lévő Világörökség helyszínt, Arbellobello-t kerestek
fel.
A találkozó legfőbb előnye az volt, hogy diákjaink testközelből ismerhettek meg
egy teljesen más kultúrát. Az ottlétünk néhány napja alatt betekintést
kaphattunk egy olasz iskola működésébe. Továbbá néhány napra lehetőség nyílt
egy másik ország kerékpározási szokásait is megfigyelni. Partnereinktől őszinte
barátsággal váltunk el, diákjaink sok új ismeretséget kötöttek.
Lajos Glória képes beszámolója.

2013. május 8. Kerékpáros akadályverseny
A rendezvény célja a biztonságos városi kerékpározás népszerűsítése volt. A
három budapesti partneriskola közös kerékpáros napot szervezett. Mindhárom
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Természetesen a három iskola között kerékpárral tettük meg a hosszabb –
rövidebb távot, így a nap végére kb 45 km-t bicajoztunk.
Néhány fénykép a rendezvényről.
2013. június 2-8. - 3. projekttalálkozó Schwalmstadt, Németország
A harmadik projekttalálkozón iskolánkból 5 diák (Kittler Anna 11.b, Kósi Viktória
11.b, Székely Debóra 11.b, Horváth Kristóf 10.b, Sági Bence 10.b) és két tanár
(Sztariné Kovács Andrea, Pintér Katalin) vettek részt.
A találkozón már jó ismerősként köszöntöttük partnereinket. Az első nap a
szokásos iskola bemutatóval kezdődött, majd kerékpárjainkra pattantunk, hogy a
Schwalm folyócska mentén elkerekezzünk egy tipikus német kisvárosba. Menet
közben sokat tanultunk egymás kerékpározási szokásairól. A visszafelé út kicsit
csendesebben telt, hiszen fáradt a csapat. A nap végére majdnem 70 km-t
terertünk, ami mindenkit nagy büszkeséggel és elégedettséggel töltött el.
A második napon, pihenés képpen busszal kerestük fel a közeli várost. Diákjaink
kihasználva a szép időt a német kerékpáros szokásokat térképezték fel, délután
pedig a partnerekkel közösen készítettek egy többnyelvű szótárt.
A harmadik nap felkerestünk egy kerékpár múzeumot, ahol nemcsak a kerékpár
feltalálásának történetét ismerhettük meg, hanem ki is próbálhattunk különféle
kerékpárokat. Legnagyobb népszerűséget a hatalmas kerekű velociped aratta.
A hamaros viszontlátás reményében búcsúztunk partnereinktől és a hazafelé
tartó utunkon még egyszer nyeregbe pattantunk egy rövid kerékpáros túra
során.
A harmadik találkozót összességében különösen hasznosnak ítélem, mert végre
valóban kerékpározásra is sor került. A diákoknak ismét lehetőségük nyílt
szélesíteni látókörüket, bővíteni barátaik körét, használni nyelvtudásukat és nem
utolsó sorban egyre magabiztosabban használni a kerékpárt.

Minden diák egybehangzó véleménye, hogy élete legjobb napjait töltötte
Németországban.
A diákok beszámolóit itt tekinthetik meg. (németül, angolul, magyarul)
A projektről további információk:
facebook: (https://www.facebook.com/TakeTheGreenWayOnTwoWheels)
iskolánkban: a projektfalon (faliújság)
közös weblap: http://greenway-comenius.eu/ (fejlesztés alatt)
iskola honlap
Pintér

Katalin projektkoordinátor

tanárnőnél (pinterk@keletiszki.hu) vagy

személyesen

Aktuális feladat
„A kerékpárom és én” képzőművészeti pályázat
határidő: 2013. szeptember 2.
pályázat kiírása itt

További tervezett programok:
kerékpáros kirándulás (Dunakanyar, Velencei-tó….)
kerékpáros térkép
kerékpározási szokások kérdőív
…

