Amint erről már korábban beszámoltunk, intézményünk 2020 tavaszán ismét
elnyerte az Erasmus+ Iskolai stratégiai együttműködés programon belüli
pályázatot.
A „Mi vagyunk a holnap Európája+ /”We are tomorrow’s Europe című
Erasmus+ KA229 program három európai iskola együttműködésén alapul. Sajnos
a kialakult járványhelyzet miatt nem volt lehetőségünk arra, hogy személyesen is
találkozhassunk partner iskoláink tanulóival, maradt az online módon
megszervezett közös munka.
2021. november 11-12-én „találkozhattunk” az Internet nyújtotta segítséggel
svéd és spanyol partnereinkkel. A kétnapos találkozónk időszerű témája a
környezetvédelem volt.
Munkanyelvként
angolul
kommunikáltunk
egymással.
Online
videóbeszélgetésben bemutattuk a mi, illetve láttuk a másik két ország
környezetvédelemben mutatkozó aktuális helyzetét, égető problémáit és azt is
megbeszéltük, hogy mit tesznek ők, illetve mit teszünk mi a környezetért, hogyan
válhatunk tudatos környezetvédőkké. Rengeteg jógyakorlatot cserélhettünk a két
nap alatt, jó ötleteket adtak, hogy mit tehetünk bolygónk megóvása érdekében.
Természetesen a „Speed dating”-ek során egymást is megismerhettük, még
szavakat is tanítottunk egymásnak a témánkkal kapcsolatban. Remek közösségi
élményt élhettünk át, és sok új barátot szerezhettünk a találkozó során.
Összességében: nagyon sokat tanultunk, és nagyon élveztük ezt a két napot.
Szerencsések vagyunk, hogy részesei lehetünk ennek a remek programnak.
Reméljük, tavasszal már személyesen fogadhatjuk svéd és spanyol barátainkat.

Erasmus is the exchange student program of the European Union. In the program
we get a chance to travel to one of the participating countries. These countries are
Sweden and Spain. Unfortunately the virus made it harder, but work is still going.
Of course we speak to the students in English. Our latest topic was protection of
environment. In online video chat we showed our, and saw the other two
countries’ status, problems and what they do for the environment. We’ve learned
many things about the countries and they gave us great ideas, about what we can
do to protect our planet. They drew our attention to the inevitable problems. We
even taught each other words regarding the theme. It’s a great social experience
and you can gain lots of friends. All together we’ve learned a lot and we really
enjoyed it. We are very lucky, that we get to be a part of this amazing program.

