Információk a projektről
A partnerség hat európai országot fog össze, a projektben Görögország, Horvátország, Magyarország,
Lengyelország, Olaszország és Spanyolország középiskolás diákjai és pedagógusaik működnek együtt és
valósítanak meg változatos tevékenységeket két éven keresztül. A munka egyrészt internetes felületeken, másrészt a
partnerországokban megvalósuló diákcsere és tanárképző programok során folyik.
Szeretnénk, hogy ez a projekt hozzájáruljon ahhoz, hogy diákjaink magas nyelvi és digitális készségekkel rendelkező
toleráns, felelősségteljes és az Európai Kulturális Örökséggel tisztában lévő európai állampolgárokká váljanak.
A projekttevékenységeket úgy terveztük meg, hogy lefedje a kulturális örökség megfogható (épületek, emlékművek,
műalkotások, könyvek, történelmi városok, régészeti lelőhelyek) és nem megfogható (munkamódszerek,
ábrázolásmódok, kifejezések, nyelvi és szóbeli hagyományok, művészi kifejezésmódok) javait, a különböző
természetes jelenségeket (tájképek, flóra és fauna) és a digitális műveket (digitális műalkotások, képek, filmek,
hangfelvételek) egyaránt. Az összes tevékenység hozzájárul a tantárgyközi oktatás megvalósulásához, hiszen
számos munkaközösség pedagógusa működik együtt egy közös cél érdekében bevonva különböző helyi
szervezeteket és külső partnereket.
CÉLOK
Pupils will work in groups. Each group will present a traditional short story, poem, joke, a national hero, introduce
some local food/drink, nearby landmarks and traditional local crafts.
They will become aware of their cultural identity while developing their literacy and language skills.
MUNKAFOLYAMAT
The project will start in November and end in May.
November- Introductions (students, schools and town)
December- Presentation of Christmas-related local traditions, a traditional Christmas dish
January-March Presentation of a national traditional short story, poem and a national hero using ICT tools and web
applications (Padlet, Fakebook)
April- Presentation of local or regional historical sights (Google map, photo album, etc)
May- Preparing a project corner in the school bulletin board for the dissemination of the project
Exhibiting project materials via twinspace
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
- recognition of traditional cultural heritages
- openness and tolerance to each other
- collaboration with different schools in Europe to inspire and enhance intercultural dialogue skills
- development of basic skills
- development of digital skills

