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Az ÁFÁI hírei

Comenius-program Ráckevén
(november 2-6.) A „szabadidõ helyes eltöltése”
A ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola is része annak a Comenius elnevezésû nemzetközi közoktatási pályázatnak, amely más európai
uniós országok iskoláival közösen a szabadidõ hasznos eltöltésében próbál az iskolások számára segítséget nyújtani. Két tanéven keresztül török,
cseh és olasz iskolákkal együtt végzik el a közös feladatokat. November
2-6-ig Ráckeve vendége volt a három külföldi delegáció, 11 pedagógus és
12 diák.
Szále Zsoltnét, az Árpád Fejedelem Általános Iskola pedagógusát és a
program szervezõjét kérdeztem, hogy miben látja ennek a pályázatnak a
fontosságát, lényegét?
– Nagyon röviden a program lényege, hogy a résztvevõ országok pedagógusaival és a diákokkal 2 éven át közösen kell feladatokat megoldanunk, elvégeznünk, amelyek a szabadidõ hasznos eltöltéséhez nyújtanak
segítséget, hogy megtaníthassuk a gyerekeket arra, hogy ezt az idõt ne
csak a saját szórakoztatásukra, hanem a közös hasznos idõtöltésre is felhasználhatják. Minden hónapban kapunk egy központilag elvégzendõ
feladatot, amelyet a többi részvevõ ország iskoláival összehasonlítunk. Hamarosan elkészül egy közös weboldalunk,
megjelentetjük majd a médiában, a Ráckevei Újságban is, és
bárki megnézheti, hogyan haladunk a programjainkkal, és mi
is tudjuk majd kontrollálni a sajátunkat és a többiekét is.
–Ez azt jelenti, hogy innen
Ráckevérõl is mehetnek majd a résztvevõ országokba a pedagógusok és a
diákok is?
– Igen. Nagyon reméljük, hogy a pályázati úton elnyert összeg fedezi
majd azokat a költségeket, amelyeket mi elterveztünk. Mi voltunk az elsõ
vendéglátók, tavasszal a csehekhez utazunk, a jövõ tanévben elõször az
olaszokhoz, majd a törökökhöz megyünk tapasztalatcserére a kollegákkal
és a gyerekekkel. Egy kicsi szórakozás, tanulás, nyelvtanulás ez, sok mindent takar a pályázat.

Hírek a vízimalomról

Megszokhatták már a Kedves Olvasók, hogy
hónapról hónapra újabb híreket közlünk a Ráckevei Újság hasábjain a leszármazott vízimolnárok által kezdeményezett és a város által is támogatott vízimalom megépítésének fejleményeirõl. Novemberben is több támogatótól érkeztek az alapítvány számlájára felajánlások.
A hajómalom november hónapi támogatói
névsora:

Megkérdeztem a delegációk pedagógus képviselõit, hogy milyen benyomásokat, élményeket szereztek nálunk az eltöltött napok során. Mindhárom hölgy a magyarok, és elsõsorban természetesen a ráckevei vendéglátók kedvességét, segítõkészségét hangsúlyozták. Tanulmányozva a magyar iskolarendszert rendkívül sok érdekes és hasznos tapasztalatot visznek magukkal, és ez a kellemes, gyönyörû õsz, a budapesti kirándulás, hazánk történelmével való ismerkedés csak biztossá tette számukra, hogy ide
még vissza kell térniük. Az olasz angol nyelvet tanító tanárnõ azt emelte
ki, hogy csak bizonyossá vált az õt kísérõ diákok számára is, hogy milyen
fontos nyelvet tanulni, hogy értsük és megismerhessük egymást itt az
unióban. Mindhárman köszönték az itt töltött kellemes és tartalmas idõt.
A gyerekekkel beszélgetvén világossá vált az amúgy is a program lényegét hangsúlyozó legfontosabb gondolat: ez a pályázat róluk szól és lehetõséget ad számukra az élmény- és tapasztalatcsérére, hogy táguljon számukra a világ és valóban európai polgárokká válhassanak.
Kíváncsian és érdeklõdve várjuk a Comenius-pályázat újabb híreit,
amelyekrõl itt a Ráckevei Újság hasábjain is olvashatnak majd a kedves
érdeklõdõk további részleteket, és kívánunk a szervezõknek és a résztvevõknek további jó munkát!
Szöveg, fotók: Jáki Réka

Beliczai József – Ráckeve
Gög László – Ráckeve
Koller Ágnes – Ráckeve
özv. Sáfár Istvánné – Ráckeve
Csiki Gáborné – Ráckeve
Cserna László – Ráckeve
Pásztor István és neje
Nagy Gábor és neje
özv. Nagy Gáborné
Tóth Béla és családja
Varga Gábor és neje
Dr. Novák Gábor képv. – tiszt. díj felajánlás
hajómalom tám.
Kovács János, Ásinné Kovács Mária
KEVEMARK BT.
Varga István – Szigetszentmiklós
Hegedûs Gábor – Ráckeve
özv. Erdõs Bálintné – Ráckeve
Viski Ferenc és családja – Ráckeve
Márkus János – Ráckeve.

Az adományokat megköszönve továbbra is
kérjük szíves támogatásukat!
Figyelem! Bankszámlaszámunk
megváltozott: 51700241-10505757
Szõgyényi Gábor

Kiss Zsolt asztalos elkészítette a lisztszekrény
eredetivel megegyezõ másolatát. Ez az elsõ fa
alkatrész, amely elkészült

