
 

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes 

mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a 

Comenius a közoktatást támogatja. A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás 

minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást. 

Kiemelten támogat néhány fontos általános célkitűzést, mint pl. a multikulturális 

környezetben történő tanulást, amely az európai állampolgárság sarokköve, a hátrányos 

helyzetű csoportok támogatását vagy az iskolai leszakadás elleni harcot. 

Iskolánk a „Korosztályok találkozása” elnevezésű multilaterális pályázat nyertese. A 

projektben összesen nyolc külföldi partneriskola vesz részt.  

1. Spanyolország: Jumilla  – a projekt főkoordinátora 

2. Románia: Nagybánya  

3. Litvánia: Plunge -  

4. Magyarország – Szentendre: Petzelt J. SzKI 

5. Svédország: Lund 

6. Olaszország: Bosa (Szardínia) 

7. Törökország: Denizli  

8. Lengyelország: Krosno 

A projekt teljesítése során lehetőség van arra, hogy találkozzunk a partnerországok iskoláiból 

érkező tanár kollégákkal. Érdekes megismerni egymás iskoláját, munkáját, miközben a projekt-

témát is feldolgozzuk. A projekt kettő tanévet ölel fel, összesen 24 mobilitást tartalmaz, ebből 16 

tanári, 8 pedig diákmobilitás. A diákokat a projekt-találkozót szervező házigazda ország 

családoknál helyezi el, a tanárok szállodában laknak. Ebben a tanévben az első négy partner 

fogadja a többi résztvevőt, a következő tanévben lesz a másik négy projekt-találkozó. A 

projektben résztvevő partneriskolák a szerződésben jóváhagyott munkaterv feladatait teljesítik. A 

projekt-találkozókon az éppen aktuális feladatokhoz kapcsolódó „termékeket” – fotókat, rajzokat, 

videót stb. mutatják be egymásnak a partnerek, választják ki a legjobbakat. A legjobb termékek 

kerülnek fel a projekt honlapjára. A közös projekt-honlap mellett minden partneriskola saját 

projekt-honlapot szerkeszt, ahol az iskolában végzett projekt-tevékenységeket lehet közzétenni.  

Ebben a tanévben az alábbi projekt-feladatok várnak ránk: 

• Comenius-sarok kialakítása az iskolában 

• Iskolai projekt honlap elkészítése, ahol a projekt során készült képeket, rajzokat, videókat 
tesszük közzé 



• Projekt logó készítése – EU zászló, partnerek zászlói legyenek rajta  

• Önkéntes diákok csoportja meglátogatja a közeli idősek otthonát – fotók készítése 

• „Készíts rajzot a nagyszüleidről!” verseny szervezése az iskolában 

• A nyertes rajzok közzététele az iskolai projekt honlapon 

• Az önkéntes diákok blogot hoznak létre, ahol megosztják a többiekkel az idősekkel 
készült fotókat és tapasztalatokat 

• Idősek látogatása és történetek gyűjtése az idősektől 

• A legjobb történet közzététele a projekt-honlapon „Átéltem” címmel 

• Az idősek régi kézműves mesterségeket, táncokat, játékokat tanítanak a fiataloknak 

• Fotóalbum készítése és közzététele a mesterségek, táncok, játékok tanításáról 

Projekt-találkozók időpontja 

1. 2013. okt.7-11. Spanyolország – Jumilla 

2. 2014. jan.20-24 Románia – Nagybánya 

3. 2014. ápr.7-11. Litvánia – Plunge 

4. 2014. máj.26-30. Magyarország – Szentendre – Petzelt J. SzKI 

A projekt egyik fontos eleme a csapatmunka. Minél többen veszünk részt a projekt 

feladataiban, annál érdekesebb és izgalmasabb lesz a közös munka. Jelentkezzetek minél 

többen! 


