Iskolánk olasz kapcsolata

A 2001/2002. tanévben új cserekapcsolat jött létre a
pescarai "Tito Acerbo" nevét viselı Istituto Technico
Statale Commersiale, Geometrie Per il Turismo
középfokú iskola és a mi intézményünk között. Ennek
keretén belül elıször az olasz iskola vezetıi tettek
látogatást Budapesten, majd a mi vezetıségünk utazott
ki Olaszországba. A látogatások célja az volt, hogy
mindkét fél megismerje azokat a programlehetıségeket
és körülményeket ami a tanulókra vár, ha a cserék
elkezdıdnek.

A pescarai iskola felújított épülete.

Mivel mindannyian megelégedéssel tértünk haza,
megszületett azon megállapodásunk, hogy minden
tanévben 15-15 fı vesz részt a másik iskola vendégeként
1-1 hetes közös szakmai programon, ahol a hivatalos
nyelv az angol. Pescara kis település az Adriai-tenger
partján, Rómától 200 km-re fekszik. Mivel modern
város, ezért fı bevételi forrása a tengerparti turizmusból
származik.

San Angelo egy városka Pescara mellett, mely még a régi korokat idézi épületeivel, hangulatos szők kis
utcáival!
Nagyon kulturált szabad strandokkal és szállodákkal
rendelkezik, tökéletesen alkalmas a pihenésre, a
felüdülésre.
A magyarországi programban szerepelt Szentendre és
Budapest nevezetességei, sétahajókázás a Dunán, az
Andrássy úti épületek rekonstrukciós munkálatainak
megtekintése, de szakítottunk idıt ajándékok vásárlására
és ádáz magyar-olasz kosárlabda, röplabda és labdarúgó
mérkızésekre is, melyek eredménye minden esetben
hazai gyızelmet hoztak.
Megtekinthettük Ortona felújított, legrégibb bástyáját. A település arról híres, hogy a szövetségesek itt szálltak
partra a II. világháborúban.

Olaszországban lehetıség volt római sétára, Abruzzo
megye Nemzeti Parkjának és hangulatos történelmi
kisvárosainak megtekintésére. Nagy szeretettel fogadtak
minket San Angeloban, ahol most zajlik a városka
középkori templomának felújítása. A templom minden
zugát bejárhattuk, és érdekes volt a különbözı
rekonstrukciós technikák megfigyelése is.
Természetesen jutott idı a csábító tengerpartra is, a
bátrabbak a vízbe is bemerészkedhettek. Reméljük, hogy
életre szóló barátságok köttettek. Ebben az évben is
megszervezzük ezt a diákcserét, mely reményeink
szerint hosszú távú kapcsolattá alakul.

A cserekapcsolatban 2002-ben részt vevık csoportja az olasz iskola fıbejáratával szemben.

