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A B.-A.-Z. Megyei Spec. Közo. és EGYMI Sátoraljaújhelyi Tagintézménye sikeresen tel-
jesítette a "TÁMOP 3.1.7. -11/2. referencia-intézmények országos hálózatának kialakí-
tása és felkészítése című pályázatban vállalt feladatokat, s így felkészültek a nevelési-
oktatási gyakorlatuk továbbadására, megismertetésére, ezzel segítve más közoktatási
intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.
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Szepsi diáknap a nemzetközi kapcsolatok jegyében
Intézményünkben, a B.-A.-Z. Me-

gyei Kossuth Lajos Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium
Szepsi Laczkó Máté Szakképző
Tagiskolájában 15 éve kerül megren-
dezésre minden októberben a Szepsi
diáknapok.

Idén - rendhagyó módon - egy téma
köré szerveztük meg a második napi
programot.

2004 óta újabb és újabb nemzetközi
projektek színesítik iskolai életünket.

2005-2008 között az Iskolák nem-
zetközi együttműködése projektben
három éven keresztül dolgoztunk
együtt a holland és görög partnerek-
kel. Leonardo program keretén belül
eddig négy alkalommal Norvégiá-
ban, három alkalommal Franciaor-
szágban vehettünk részt többhetes
szakmai gyakorlaton. Tavaly távolabb
bővült a nemzetközi partnerek listája.
A Visegrádi Alaptól elnyert támoga-
tással a felvidéki Szepsi városának
középiskolájával bonyolítottunk le
egy közös programot, melynek folyta-

tása folyamatban van. Az idei tanév-
ben az ACES pályázati program kere-
tén belül pedig egy bolgár partnerrel
gyarapodtunk. A színes palettára való
tekintettel tettük a diáknap központi
gondolatává ezeket a programokat.

Elsőként az ACES (Academy of
Central European Schools) program
bemutatására került sor, Csizmadia
Jánosné vezetésével, aki részt vett a
programnyitó találkozón 2012. szep-
tember 24-28. között a szlovéniai
Lasko-ban. Partneriskolánk a bulgári-
ai Botevgrádban található közgazda-
sági és informatikai szakközépiskola.
A program központi témája az idén a
média szerepe a fiatalok életében. Eb-
ben a programban koordinátorként
dolgozunk. A diáknap idején nálunk
tartózkodott a partneriskola delegáci-
ója, akik részt vettek a program bemu-

tatásán.

Másodikként a 2012. szeptember 7-
28 között megvalósult francia szőlé-
szeti-borászati Leonardo gyakorlat-
ról számolt be a résztvevő hat diák.
Bemutatták a dél-franciaországi vidé-
ket, a Rhone-völgyi bor és szőlőfajtá-
kat, az elvégzett munkát és beszámol-
tak a szabadidős programokról is. Ez
a prezentáció és a diákok élmény-
anyaga felkerül az iskola nemzetközi
közösségi oldalára is.
(http://www.facebook.com/szepsi.lm?
ref=ts&fref=ts)

Feledhetetlen három hetet töltöttek
az Enclave des Papes megyei
Richerenches környékén található
borászatokban. A programot a
Tempus Közalapítvány pályázatán
elnyert támogatással valósítottuk meg
az EU/Lifelong Learning
Programme/Leonardo/Mobility prog-
ramkeretén belül.

A nemzetközi kapcsolatok közé il-

lesztettük be az évi diákközgyűlé-
sünket. Az elmúlt évekhez hasonlóan
a diák-önkormányzati képviselők és
az iskolai diákság kérdéseire az isko-
lavezetés tagjai, a gyermek és ifjúság-
védelmi tanácsadó valamint a diákön-
kormányzatot segítő pedagógus vála-
szoltak. Közösen megvitatták az isko-
lai életben felmerülő problémákat, ja-
vaslatok és kérések hangzottak el
mindkét oldalról a tanév további ré-
szére vonatkozóan.

Harmadikként a Comenius prog-
ram bemutatójára került sor.

Iskolánk a tavalyi pályázati forduló-
ban 20.000 EU támogatást kapott a
kétéves ciklusra, mely az európai
migráció témakörével foglalkozik.
Ebben a projektben az 2012/13-ban
20 diák és 5 mentortanár vesz részt,

majd 2013/2014-ben újabb 20 diákot
vonunk be a programba.

A közös európai munkát a holland,
szicíliai és török partnerrel együtt va-
lósítjuk meg. Az első projekttalálko-
zóra 2012. novemberében kerül sor
Hollandiában. A prezentáció során a
résztvevő diákok bemutatták a felké-
szülési munkálatokat, ismertették a
hónapokra lebontott pontos tevékeny-
séglistát és a programhoz kapcsolódó
honlap elérhetőségét. (www.migra-
tionacrosseurope.org)

Amikor ez a cikk íródik, már meg-
valósult az első projekttalálkozó. Is-
kolánkat 6 diák képviselte a 2012. no-
vember 7-11 között szervezett progra-
mon Hollandiában, ahol a migráció
kapcsán családfakutatás és háromdi-
menziós családfa készítése volt a kö-
zös feladat.

Végül, de nem utolsósorban a Vi-
segrádi Alap által biztosított támoga-
tásból megvalósult projekt bemutató-
jára került sor. A Visegrad Fund
Small Grants program a határon át-
nyúló kapcsolatokat hivatott erősíti,
melynek keretében kapcsolatot építet-
tünk ki a szlovákiai Szepsi városában
működő Szakközépiskolával. Galyas
Gézáné tanárnő szervezésében 11 fel-
vidéki diák és egy kísérő pedagógus
ötnapos szakmai-kulturális progra-
mon vett részt iskolánk-
ban.

A 2012/13 tanév Szepsi diáknapi
programja széleskörű bepillantást
nyújtott az intézményben folyó, diá-
kokat érintő szakmai programokra.

Az elmúlt hét év során tagintézmé-
nyünkből a Leonardo program kere-
tében 26 diák franciaországi, 30 diák
norvégiai 3-5 hetes szakmai gyakorla-
ton vehetett részt. Ugyanebben a
programban az iskolavezetés tagjai
egyhetes tapasztalatcserére utazhattak
mindkét partnerintézménybe, vala-
mint 11 kolléga francia, 8 kolléga nor-
vég gyakorlat kísérőtanáraként

képviselte iskolánkat.
A Comenius program keretében ed-

dig 22 diák vett részt holland és gö-
rög projekttalálkozón, valamint to-
vábbi 16 diák utazhat a szicíliai, illet-
ve török partnerhez 2014. tavaszáig.

A Comenius projektekben 10 kollé-
ga kísérte diákjainkat az évek során.

Meg kell még említenünk a "Youth
in action" programban való részvéte-
lünket, amelynek keretében három al-
kalommal összesen 24 diák és három
kolléga utazott a lengyel partnerek-
hez.

Bővebb információ:
h t t p : / / w w w . k o s s u t h -
saujhely.sulinet.hu/NK/nk_szepsi/szep
si.htm
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