Diákok határon innen és túl…

avagy a szabadkai testvériskola diákjai meglátogattak minket…
A Vedres István Építőipari Szakközépiskola régóta ápol jó kapcsolatot a
szabadkai Politechnikai Iskolával. Mivel iskolánk az elmúlt években nagyszabású
felújításokon, átalakításon esett át, nemigen
jutott idő az iskolák közti kapcsolat
ápolására. Ezért idén iskolánk az Építész nap
keretében meghívta a szabadkai diákságot
felújított iskolánkba.
Az Építész nap programterve sok
dolgot
tartalmazott:
a
két
iskola
diákönkormányzatának tagjai megismerkedhettek egymással, a szabadkai diákok és
az őket kísérő tanárok megtudhatták, hogy
iskolánk miképp szépült meg, megismerhették városunk nevezetességeit, részt
vehettek egy rövid szegedi városnéző sétán,
sőt még a magyar tanulási módszerekbe is
bepillantást nyerhettek a diákok és tanárok.
A programot Dobó László igazgató úr beszéde és előadása nyitotta. Az
előadásból megismerhettük az iskola épületének történtét, valamint az is
kiderült, hogy iskolánk mennyi akadályt győzött le, mire elérte mostani formáját.
Ezután a testvériskolák diákönkormányzatainak bemutatása következett. Majd
Simor Márton tanár úr megnyitotta
a képzőművészeti kamarakiállítást
(amiben iskolánk és a szabadkai
iskola diákjainak alkotásai is
megtalálhatóak), végül a városnéző
séta során lehetőség nyílott a
vendégek számára Szeged főbb
látnivalóinak megtekintésére is.
A rendezvény
lebonyolításában iskolánk közel 100 tanulója vett részt. Mindenki ott segített,
ahol tudott és kihozta magából a legjobbat. Nem is hiába! A szabadkai diákok
közt járva-kelve, el-elcsíptem mondatikból azokat a részeket, amikor arról
beszéltek, milyen szépen, igényesen szerveztük meg az Építész napot.

Ennek köszönhetően a két
iskola diákönkormányzata 9 pontban
összefoglalta
a
közös
programterveket:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

A DÖK-ök közti
folyamatos
kapcsolattartás
(Közös tervek együttes
kidolgozása)
Helyi, építészettel
kapcsolatos kiállításokra való meghívás
Cikkek csereberéje az iskolaújságok számára
Közös művészeti kiállítás szervezése
Közös weblap és webfórum
Közös sport napok ill. táborozás
Közös iskolanap
Nyári programok, sátorozás, kirándulások
(Bicikli túra, városnézés)
Közös pályázat – egymás közti versengés
(sport, művészeti kiállítás, tanulmányi
verseny)

A programot az igazgató urak záró
gondolatai és a két diákönkormányzati elnök
jelképes kézfogása zárták, amit a jövőbeli
együttműködés jelképének szántunk.
Mlinarič Marica (DÖK-elnök)
A képeket Marton József tanár úr készítette.

