TEVÉKENYSÉGEK
Iskolánk

gimnazistái

a

MOBILITÁS
következő

tevékenységekben vehetnek részt:







Az európai partnerek együttműködési
projektje hat alprojektben valósul meg,
amelyekbe a diákokat minél szélesebb
körben szeretnénk bevonni. A projekt
keretében a diákok kutatómunkát
végeznek, különböző anyagokat tesznek
közzé a világhálón, tevékenységi napokon
és tanórákon vesznek részt.





NÉMETORSZÁG – 2017 OKTÓBERE
SPANYOLORSZÁG – 2018 MÁRCIUSA
AUSZTRIA – 2018 NOVEMBERE
LENGYELORSZÁG – 2019 MÁRCIUSA
SVÉDORSZÁG – 2019 NOVEMBERE
SZLOVÉNIA – 2020 MÁRCIUSA

Iskolánk az összes partneriskolába küld, ill. azokból
vendégül fogad diákokat. A diákok elszállásolásához
vis zont szüks ég lesz minden kine k az
együttműködésére.
A mobilitásra jelentkezők közül azok a diákok
részesülnek előnyben, akik hajlandóak lesznek



A diákmobilitás költségeit a projekt hat
alkalommal fedezi. A diákok a
partneriskolákba látogatva iskolánkat
képviselik. A mobilitás során hasznosítják
és elmélyítik az előző projektekben
szerzett tudásukat, majd az újonnan
szerzett ismereteket és tapasztalatokat a
későbbiekben saját is koláikban
alkalmazzák, ill. hasznosítják.

vendégeket is fogadni. Diákjaink annak ellenére
fogadhatják a mobilitásban részt vevő vendégeket,

hogy ők közvetlenül nem vesznek részt a
csereprogramban.
A diákok és családok kiválasztásakor az iskola igyekszik
objektíven eljárni, valamint arra törekedni, hogy minél
több diák részére biztosítsa a közreműködést az
együttműködési

formájában.

projekt

legalább

valamelyik

Lendva, Szlovénia
www.dssl.si

Building Bridges
-HIDAKAT ÉPÍTÜNK -

MI IS AZ ERASMUS+?
Az Erasmus+ az Európai Unió keretében az
oktatás, a szakiskolai oktatás, a fiatalok és a
sport terén működő program. A program fő
céljai közé tartozik az összetartóbb és
befogadóbb európai közösség építése, a
közös európai értékek népszerűsítése, a

CÉLOK
Céljaink a projektben: az oktatás
eredményességének növelése az inklúzió
által és új, innovatív módszerek alkalmazása
az iskoláinkban. Az említett célok
megvalósítása érdekében hat nemzetközi
együttműködési alprojektet láttunk elő,

fiatalok társadalmi integrációjának, ill.
autonómiájának növelése, valamint a
társadalomban való aktív szerepvállalásuk
ösztönzése.

amelyek az elkövetkezendő három évben

Az Erasmus+ nem csak egy egyszerű



INTEGRÁCIÓ A BIOLÓGIA SZEMSZÖGÉBŐL



HIDAKAT ÉPÍTÜNK A ZENE ÖSSZEKÖTŐ EREJÉVEL



INTEGRÁCIÓ A MÉDIÁBAN ÉS A KOMMUNIKÁCIÓBAN



INKLÚZIÓ A TÁNC ÉS A MŰVÉSZET SEGÍTSÉGÉVEL



HÍRES EMBEREK ÉS AZ INTEGRÁCIÓ



INTEGRÁCIÓ A TÖRTÉNELEM SZEMSZÖGÉBŐL

oktatási csereprogram. Inkább egy eszköz
azon iskolák részére, amelyek az Európai
Unióban az oktatási céljaikat a miénkhez
hasonló projektek által igyekeznek
megvalósítani, hogy ezáltal is javítsák
oktatási stratégiáikat.

valósulnak meg. Mindegyik alprojektet egy az alábbi területeken tapasztalatokra szert
tett - iskola vezet majd:

KÖZREMŰKÖDŐ ISKOLÁK


Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule
(Németország)



NMS Sankt Agatha



Kétnyelvű Középiskola, Lendva (Szlovénia)



Gimnazjum nr
(Lengyelország)



Fryxellska skolan (Svédország)



IES Monegros – Gas par Lax
(Spanyolország, a projekt koordinátora)

(Ausztria)
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