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15th Edition of “Marco & Alberto Ippolito”
International Award
Poetry - Short-Stories – “Katya Pangallo: Give us a Smile”- Photography- DVD

Alviksskolan har fått äran att bli inbjudna till den internationella pristävlingen Marco och
Alberto Ippolito i Kalabrien. Tävlingen arrangeras av den italienska lärar- och
skolledarorganisationen FNISM.
Eleverna i år 7-9 får möjligheten att skriva noveller, dikter och fotograferat på temat
Solidaritet, vänskap och medmänsklighet, skolan kommer att välja ut fem elever som ska
delta på årets konferens. Årets specifika tema är ”Europeisk Ungdomsråd``.
Eleverna kommer att arbeta fram ett dokument och en film som ska handla om hur vi i
Sverige arbetar för att ungdomar ska bli delaktiga i samhället. Dessutom ska eleverna delta på
konferensen och utarbeta ett gemensamt slutdokument med titeln: ”Ett Europeiskt
ungdomsråd”.
Kunskap om och förhållningssätt till internationella frågor har en central plats i svensk skola.
I Läroplan för grundskolan framgår det tydligt.
Ur LGR 11:
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden
som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”
”Internationalisering och gränsöverskridande frågor mellan länder, kulturer och enskilda
människor, berör såväl politiska, ekonomiska, ekologiska som sociala aspekter. Skolan
ansvarar för att varje elev efter genomgången utbildning har förutsättningar för att kunna
verka för samarbete över nationella och kulturella gränser. Skolan ska stärka elevers och
lärares förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.
Lärande om och förhållningssätt till internationella frågor ska integreras i olika ämnen och
vara ämnesövergripande.”

