Projekttalálkozó Szicíliában
Az európai iskolákkal való együttműködésünk második projekttalálkozóját a szicíliai ISTITUTO
COMPRENSIVO ELIO VITTORINI iskola szervezte. Az intézmény San Pietro Clarenza-ban

található. A találkozó február 15-től 18-ig tartott. Lengyelországból 4, Litvániából 3,
Portugáliából 3, Spanyolországból 3 kolléga képviselte intézményét. Magyar részről 3 tanár
képviselte az iskolát.
A találkozó célja elsősorban a kezdeti lépések értékelése, a tovább haladás feladatainak
átgondolása, pontosítása volt. Megegyeztünk abban, hogy az első találkozó után minden
iskola pontosabb, egyértelműbb képet kapott a projekt teendőiről. A novemberben kitűzött
tevékenységeket minden iskola elvégezte és beszámolt róla. Szóesett az ókor és középkor
témakörében szervezett kiállításokról, múzeumi órákról, versenyekről. A magyar iskola
kiemelt feladata volt a projekt eddigi tevékenységeit bemutató online magazin elkészítése.
Sok munkánk volt benne és így jól esett a partnerek elismerése. Tanulóink között
megkezdődött a levelezés. Mindenki elhozta diákjainak legújabb leveleit, képeslapjait,
melyeket otthon személyesen kézbesítettünk.
A történelem oktatás új módszereit kutatva, a "játékos tanítás" lehetőségét is kerestük. Így
kíváncsian vártuk azt a pillanatot, amikor bemutathattuk a mi tanulóink által készített
társasjátékokat és megismerhettük a többiek által kitalált változatokat. Kreatív és színvonalas
kivitelezésű játékok cseréltek gazdát! Volt köztük memória játék, puzzle, dominó,
hagyományos táblás játék. A játékok kipróbálása folyamatban van.
Mindezek után a második félév feladatait egyeztettük: kijelöltük a magyarországi találkozó
pontos idejét, a rövid távú képzés tematikáját. Egyeztettük elképzeléseinket az előttünk álló
két tennivaló megvalósításáról, melyek a következők: egy történelmi esemény "megidézése",
valamint egy kiemelt történelmi színhely meglátogatása, filmre vétele tanulóinkkal és
természetesen az eredmények egymással való megosztása.
A munkamegbeszélések mellett volt időnk élvezni vendéglátóink kedvességét. A
fogadásunkra szervezett műsoron a város polgármestere is jelen volt. Az iskolát bejárva, a
tantermekbe be-benézve képet kaptunk iskola életéről is.
A olasz kollégák közös, összehangolt csatmunkájának köszönhetően megismertük
településük, Catania történetét, a környék nevezetes látnivalóit és persze az Etna szerepét az
itt lakók életében.
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