Megpályáztuk! Megnyertük! Utazva tanulunk!
2013 májusában iskolánk, az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a Comenius
Iskolai Együttműködési Pályázat keretén belül 20.000 Euro támogatást nyert külföldi iskolai programokon
való részvételre. Az Európai Unió Egész életen át történő tanulás programján belül öt külföldi
iskolával együtt készítettük el pályázatunkat, melynek témája a fiatalok sikeres felkészülése a
munkaerőpiac kihívásaira. A résztvevők finn, francia, magyar, olasz, spanyol és török középiskolák,
illetve azok tanárai és tanulói.
A támogatás segítségével a Váci diákjainak az elkövetkező két évben lehetősége nyílik tapasztalatcserére,
tanulásra, az angol és német nyelv használatára a mindennapi élet közegeiben, valamint nemzetközi
kapcsolatok építésére. Iskolánk tanulói elmondhatják magukról: utazva tanulják majd az angol nyelvet,
hiszen az eseménysorozat „vezérelve” a diákok együttműködése, kommunikációja, egymás kultúrájának
megismerése. Mindezt a mai kor legdivatosabb eszközeivel tehetik majd, hiszen a munkafolyamatok
kezdeti lépéseként korszerű infokommunikációs eszközök segítségével építik ki a kapcsolatokat egymás
között, osztják meg az információt, s dolgoznak majd nemzetközi csoportokban.
A programsorozat első lépéseként 2013 októberében előkészítő látogatásra utaztunk Spanyolországba,
Alicante városába. Fő cél a helyi partneriskola, ezen túl a Comenius pályázatban résztvevő tanárok
megismerése volt. A találkozó során a kiutazó pedagógusok szakmai
megbeszéléseket folytattak az elvégzendő feladatokról, a lehetséges
közös megoldásokról, a kivitelezés lehetőségeiről. A látogatáson részt
vett intézményünk igazgatója, Karsai Attila, Matkovicsné Balogh
Katalin német szakos és Sándor Ida angol szakos pedagógus.
Vendéglátóink vendégszeretetének köszönhetően megismerkedtünk a
spanyol kultúra és gasztronómia számtalan elemével. Utunk során csodálatos, pálmafákkal átszőtt
tengerparti várost zárhattunk a szívükbe, ahol még a mindennapi iskolai élet is idillinek tűnik.
Kinti tartózkodásunk alatt megállapodtunk a kétéves program ütemezéséről, feladatairól. Ennek során a
tanulók feltérképezik a helyi munkaerőpiacot, összehasonlítják a többi országéval, létrehoznak egy
virtuális munkaügyi központot, s folyamatosan fejlesztik azt. Az egyes
munkafázisok lezárásaként a diákok egy-egy csoportja kísérőtanárokkal
együtt ellátogat külföldi partneriskolákba. Az első ilyen mobilitásra 2014
februárjában kerül sor az olaszországi Adria városában. Két hónappal
később a Földközi-tenger hangulatos városa, Mersin látja vendégül a
partnereket Törökországban, az ősz folyamán hozzánk látogatnak el a

résztvevő iskolák diákjai, tanárai. A pályázat záró évében, 2015 februárjában a franciaországi Toulouseba utazunk, s végül a finnországi Saarijärvi ad otthont a rendezvénysorozat zárásának.
Büszkén vágunk neki az előttünk álló, s tervekkel átszőtt két évnek, hiszen ez a pályázat valós dimenzióba
helyezi iskolánk egyik nevelési-oktatási mottóját, melyet Szent Ágoston szavaival írhatunk le
legszemléletesebben:
„A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.”
Sándor Ida
pályázati koordinátor

