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Szakgimnáziuma és Kollégiuma Erasmus+ Basic Sciences All Over Life pályázatának
spanyolországi nyitótalálkozóján vettek részt az intézmény tanárai: Tállai Andrásné
igazgatóhelyettes, Fügedi Dóra gyakorlati oktatásvezető valamint Nagyné Szalmási Ildikó és
Oroszné Nagy Tünde projektfelelősök.
A pályázat célja, hogy rávilágítson a természettudományos ismeretek jelentőségére a
tanulók mindennapi életében, választ adjon a „Miért tanulunk?” kérdésre, és rendszeresen mérje
a pályázatba bevont diákok tudását matematika, biológia, fizika és kémia tárgyakból. Minden
tanulói tevékenység angol nyelven zajlik a projektben. A megvalósítás időtartama 2019
novemberétől 2021. májusáig tart.

Partnerországok a térképen

A sevillai IES Atenea gimnáziumban Juan Francisco Senín Luján, az intézmény
igazgatója fogadta a portugál, olasz, magyar, litván és török partneriskolák pedagógusait 2019.
november 25-én. Köszöntőjében kitért a középiskola többcélú arculatára, bemutatta a
gimnáziumi és szakmai képzési formákat, majd kiemelte, nagyszerű lehetőségnek tartja a
projekthez kapcsolódó intézményi látogatásokat, mert ezek által népszerűsíthetők a bevált, jó
gyakorlatok. Az iskolabejárás során meglátogattuk a pék, szakács, pincér és villanyszerelő
tanulókat gyakorlati tevékenységük közben, és a gimnáziumi osztályok óráiba is
bepillantottunk.

Szakmai tréninggel folytatódott a program, melynek témája volt a motiváció, a figyelem
felkeltése, a kogníció biológiai alapjai, a hiperstimulált tanulók tanítása valamint a tudatosság
és a pozitív pszichológia szerepe a tanítási – tanulási folyamatban. Már előzetesen egy
természettudományos kérdőívet is kitöltöttek diákjaink (59 fő), ennek értékelése a
későbbiekben történik.
A projekt indulásakor meghirdetett logóverseny a záró szakaszához ért Sevillában.
Iskolánk tanulói közül Mészáros Lili Anna (11.A osztály) és Pataki Tamás (11.B osztály)
készítették el a hazai zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokat. A sevillai döntőben végül
Spanyolország logóját választotta a zsűri.

A kiválasztott logók

A továbbképzések és egyéb projekttevékenységek mellett a város nevezetességeit is
sorra látogattuk: a székesegyházat, az Alcazart, a Plaza de Espana-t valamint Triana történelmi
városnegyedét. Megcsodáltuk Sevilla csempe manufaktúráját és mediterrán hangulatú utcáit.

A Basic Sciences All Over Life pályázat következő projekttalálkozójára 5 tanuló utazik
Olaszországba 2020 márciusában. A STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and
Maths) módszer és a flipped classroom (tükrözött osztályterem) módszer lesz az alapja a
projekttevékenységeknek

Lancianóban.
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tevékenységek, amelybe diákjaink szélesebb köre is be tud kapcsolódni.

Oroszné Nagy Tünde
projektfelelős

