Tisztelt Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk 2013-ban bekapcsolódhatott egy az Európai Unió által
támogatott Egész életen át tartó tanulás program keretében a Tempus Közalapítvány
támogatásával, a

Comenius Iskolai Együttműködés keretén belül megvalósuló projektbe. A

program 2013 szeptemberében kezdődött és 2015 júniusáig tart. A cél, hogy a diákok megismerjék
egymás népművészetét és annak hatását az európai kultúrára. A projektben 8 ország diákjai vesznek
részt (Szlovákia, Csehország, Franciaország, Wales, Románia, Bulgária, Lengyelország és
Magyarország). Közös nyelvként az angolt használják. A mi iskolánk feladata a népi építészet
bemutatása. A program során több projektterméket kell elkészítenünk, amelyek a résztvevő országok
zenei, építészeti, gasztronómiai,nyelvészeti és mondakincseit mutatják be.
A résztvevő iskolák delegációi április 5-12 között Zalaegerszegre látogatnak. Minden hétköznap
reggel 8-tól szervezünk nekik programokat. Hála az Önök nagyvonalú felajánlásának, a vendégek a
diákjaink életébe, mindennapjaiba is betekinthetnek.
Egy hét múlva küldjük Önöknek a külföldi diákok nevét és a részletes programot. Addig kérjük úgy
készüljenek, hogy a vendégek április 5-én, szombaton érkeznek. a vasárnap a családi nap. A többi
napokon reggel 8-ra kérjük majd őket az iskolához behozni. Szerdán 15.00-kor fejezzük be a
programot. A többi napokon tovább vannak együtt a diákok. A vendégek április 12-én, szombaton
fognak hazautazni.
Kérjük, hogy az egy hét alatt szíveskedjenek felelősségteljesen gondját viselni a vendéggyerekeknek,
úgy, ahogy Önök is elvárnák, hogy gyermekükről külföldön gondoskodjanak. Bizonyára említették
gyermekeik, hogy a fogadó diákok nagy része még utazni is fog külföldre a hátralévő
projekttalálkozók egyikére. Reméljük, hogy a külföldi diákokkal eltöltött idő felejthetetlen
élményekkel fogja gazdagítani az Önök családját is.

Arra kérjük Önöket, hogyha bármi ötletük, felajánlásuk, hozzászólásuk van a programmal
kapcsolatban, keressenek bennünket. kn-erika@freemail.hu címre várjuk leveleiket, ill. a 313-490-es
telefonon keressék Kocsisné Németh Erikát, programfelelőst.
Köszönjük, hogy az Önök segítségével részesei lehetünk ennek a nemzetközi projektnek.
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