Správa zo IV.nadnárodného stretnutia- Projekt ERASMUS+
2016 – 2018
„Bookworms in Europe“
Instituto Comprensivo Nichelino 4
Turín-Taliansko
08.11. - 12.11.2017
Instituto Comprensivo Nichelino v Turíne (Taliansko) je základná škola, ktorej
súčasťou je prvý stupeň, druhý stupeň aj materská škola. Jej jednotlivé stupne sú
rozdelené do niekoľkých budov. Počas našej návštevy sme navštívili všetky budovy,
prezreli sme si väčšinu tried a vstúpili sme do vyučovacieho procesu tried. Niektoré
deti si pre nás pripravili otázky a piesne. V jednej triede je približne 20 žiakov. Triedy
sú pomerne malé. V niektorých triedach sme sa stretli s integrovanými žiakmi, ktorí
mali svojho asistenta. V škole sa nachádzajú aj jedálne a veľká telocvičňa. Žiaci
začínajú školu o 8.30 a zvyčajne končia o15:30, niektorí ostávajú v škole do 16:30.
V čase obeda majú dlhú prestávku, potom sa vracajú do tried a pokračujú vo
vyučovaní. V škole sa nachádza aj veľká knižnica, kde si môžu žiaci- najčastejšie
2.stupňa vypožičať niektoré knihy. Knihy na 1.stupni sú zdarma, ale knihy na
2.stupni si žiaci musia kúpiť.
Počas našej návštevy sme mali možnosť v Turíne navštíviť jedno z najväčších
egyptských múzeí na svete.
Streda
08.11.2017

Príchod
19.30 “Apericena”- večera v hoteli Tomato Backpackers

Štvrtok
09.11.2017

8.30 Odchod do školy
9.00 Moro School – uvítací ceremoniál
Návšteva tried: 2.stupeň, triedy 1-3
Prestávka
Rodari School
Návšteva tried: 1.stupeň, triedy 1-5
Obed v škole
14.00 porada Erasmus+
Večera: Pizzeria Sarchiapone

Piatok
10.11.2017

8.30 Odchod do školy
9.00 Polo School
Návšteva tried: 1.stupeň, triedy 1-5 a materská škola (vek 3-5)
Prestávka
Collodi School, materská škola (vek 3-5 )
Gramsci School
Návšteva trieda: 1. stupeň, triedy 1-5

Sobota
11.11.2017

Obed v škole
14:00 porada Erasmus+
Večera: Eataly, via Lagrange
10.20 Egyptské múzeum, prehliadka múzea v angličtine.
Prehliadka Turína

Nedeľa
12.11.2017

Večera v reštaurácii “Casa Oz”
Odchod domov

Vypracovala: Mgr. Martina Zavodníková
V Košiciach, dňa 13.11. 2017
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