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A 2017. január 31- február 2. közötti Gran Canariai projekttalálkozó
előkészületei magas fordulatszámon pörögnek!!
Mialatt Magyarországon a radikalizálódás témáját dolgozzák fel a
„Hullám“ c. filmmel, és a projekt „Szakácskönyvéhez“ az első ötleteket
és roma recepteket az eTwinning felületén összegyűjtik (1-es kép fent)
a Kanári-szigeteki IES Tamogante iskola, mint vendéglátó a január végi
projekttalálkozóra készül elő. Ehhez spottevékenységeket terveznek
jelzésértékűen az integráció témájához. (kép, balra lent).
A projekttalálkozó alatt minden résztvevő diák és az ő iskoláik is először
bemutatkoznak, ismereteik összegyűjtése után közösen dolgoznak az
integráció téma ötletein és a már megtervezett projektelemeket
bemutatják.
Ezen túlmenően a következő súlypontokon dolgozunk:
- Mi érdekel engem egy ismeretlen városban?- egy integrációs projekt
előkészítése „Tudnivalók Kerpenről”
- Egy nyelvi katalógus összeállítása
- Romák Gran Canarián- egy kultúra példaszerű megismerése
- Hogyan sikerül az integráció?
- Fotóakció az „Egy rész belőlem…“ c. témához.
- A résztvevők természetesen országot és embereket, valamint a
vendéglátó intézményt testközelből ismerik meg.
Ez mindenki számára élmény lesz!
Január 20-án csak a legjobb logók előválogatása történik meg és ti
tudjátok meghatározni, melyik lépjen a legjobbként Gran Canaria
területére, hogy ott minden partneriskolának bemutassuk.
Szívből köszönjük előre is a művészettanároknak, Kehr asszonynak
Schroetter- Scheufens asszonynak, és Lankes úrnak, akik ennek az
építőelemnek a vezetését átvették!
Szavazzatok tehát: lásd az iskola honlapjának kezdőlapját! Január 30-ig
van időtök.

ne maradj le- ne maradj le
Wir-in-Europa-Zukunft-gestalten
WirInEuropa
wir_in_europa

A legjobb logo: szavazás 2017. január
20-tól január 30-ig. (Iskola honlap)
„Válassz velünk!“

A sokszínűség megélése: „Ez vagyok
én“
A német oldalon a diákok a hangsúlyt a
különbségekre

és

a

a

különböző

tulajdonságaikra fektetik. Az „Ez vagyok én! Ez
teljesít ki és ez tetszik nekem magamban
“mottó alatt Schoenen úr a két „“A Kultúra
ideje- osztályával“ többek között a „sokszínűség
megélése“ témát dolgozza fel, mint az
önreflexió

eszközét

a

saját

személyiség

megtalálásához. Az 5. évfolyam több, mint 40,
részben török, marokkói, tunéziai, görög, orosz,
lengyel, boszniai, koreai és indiai származású
családokból származó diákja vett részt ezen.
A középpontban olyan kérdések állnak, mint „Ki
vagyok én? Honnan származnak a szüleim? Mi
tetszik

nekem

szüleim kultúrájában? Mi

jellemző rám és családomra és mi a számunkra
fontos kulturálisan?
Erre épülve és tovább mutatóan a kultúra órán
olyan kérdésköröket is tárgyalnak, mint: Milyen
nehézségekkel

és

problémákkal

konfrontálódnak a külföldiek, amikor Németországba jönnek? És mindenek előtt a saját életterünkre vonatkoztatva: „Mit tudunk
tenni, amikor külföldi gyerekek érkeznek iskolánkba, hogy üdvözöljük őket, segítsünk nekik és a konfliktusokat elkerüljük?“
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