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Naša šola bo poslala in sprejela dijake iz vseh 

partnerskih šol. Za to potrebujemo sodelovanje 

vseh pri nastanitvi teh dijakov.  

 Dijaki, ki se bodo zavezali k temu, da      
sprejmejo goste, bodo imeli prednost pri 
prijavi na mobilnost, vendar pa goste 
mobilnosti lahko sprejmejo tudi, če niso bili 
neposredno udeleženi na izmenjavi,   

 Šola bo pri izbiri dijakov in družin poskušala 
biti čim bolj objektivna in želi omogočiti čim 
večjemu številu dijakov sodelovanje v vsaj 
eni od oblik projekta.  

 

AKTIVNOSTI 

Building Bridges 

-Gradimo mostove- 

 

MOBILNOSTI 

Lendava, Slovenija 

www.dssl.si 

Dijaki gimnazijskega programa naše šole 

bodo lahko sodelovali v naslednjih              

aktivnostih: 

 Projekt sodelovanja med evropskimi 

partnerji, ki temelji na šestih podprojektih, 

ki jih želimo razširiti med čim večje 

število dijakov. Pri tem gre za raziskovalno 

delo, objave na spletu, dneve dejavnosti in 

delo pri učnih urah. 

 Mobilnosti: projekt pokriva stroške 6   

mobilnosti dijakov, ki bodo lahko obiskali  

partnerske šole in tako predstavljali našo 

šolo. Predstavili in poglobili bodo znanja iz 

prejšnjih projektov ter kasneje uporabili 

na novo pridobljena znanja in izkušnje na 

svojih šolah. 



CILJI KAJ JE ERASMUS+? SODELUJOČE ŠOLE 

Erasmus+ je program v okviru Evrpske     

unije, ki deluje na področju izobraževanja, 

poklicnega izobraževanja, mladih in športa. 

Nekateri glavni cilji tega progama so zgraditi 

bolj povezano in inkluzivno evropsko 

skupnost, promovirati skupne evropske 

vrednote in povečati družbeno integracijo 

oziroma avtonomijo mladih ter njihovo 

aktivno udeležbo v družbi. 

Erasmus+ ni le program šolskih izmenjav. Je 

orodje za izboljšanje izobraževalnih strategij 

v šolah, ki poskušajo v Evropski uniji doseči 

izobraževalne cijlje s pomočjo  projektov, kot 

je naš.  

 Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule 

(Nemčija) 

 NMS Sankt Agatha (Avstrija) 

 DSŠ Lendava (Slovenija) 

 Gimnazjum nr 2 w Kartuzach  (Poljska) 

 Fryxellska skolan (Švedska) 

 IES Monegros – Gaspar Lax (Španija, 

koordinator projekta) 

 

Naša cilja v tem projektu sta: potencirati 

izobraževanje skozi inkluzijo in uporaba novih 

metodologij v naših šolah. 

Za dosego teh ciljev  smo pripravili 6     

mednarodnih sodelovalnih podprojektov, ki 

se bodo odvili v naslednjih treh letih, Vsakega 

od njih bo vodila ena od šol, ki imajo izkušnje 

na naslednjih področjih: 

 INTEGRACIJA IZ ZORNEGA KOTA BIOLOGIJE 

 GRADIMO MOSTOVE S POMOČJO GLASBE 

 INTEGRACIJA V MEDIJIH IN KOMUNIKACIJI  

 INKLUZIJA S POMOČJO PLESA IN UMETNOSTI 

 SLAVNI IN INTEGRACIJA 

 INTEGRACIJA  IZ ZORNEGA KOTA ZGODOVINE 


