ERASMUS+ PROJEKT
HÍRLEVÉL DECEMBER
(KÜLÖNLEGES KIADÁS FOTÓKKAL)

„WIR IN EUROPA - ZUKUNFT GESTALTEN“
-ISKOLÁNK A KISSEBBSÉGEK
INTEGRÁCIÓJÁNAK TÉMÁJÁT
FEJTEGETI

Miután Friedrich asszony és Strucken-Bathke úr kifejte ék az „Én és a Többiek”
valamint az „Alaptörvény” témákat az osztályközösségben, most konkrétabban a
8. osztályban Schwerlak úr vezetésével halad tovább a munka a poli,ka órán. Az
osztály azt a kérdést igyekszik megválaszolni, „Hogyan valósul meg az integrációs
poli,ka az iskolában?”
A már meglévő integrációs projektek vizsgálatát a következőkben Woidtke úr veszi
át Európa-kurzusában, valamint Janssen úr 11. osztályával Sowiban eredményes
integrációs modellek keresése kapcsán az Európában.
Ezen túl a „Sokszínűség megélése” témát Schoenen úr vezetésével a „Kultúra
ideje” keretein belül dolgozzák fel azzal a céllal, hogy a Minisztérium által
támogato „A Sokszínűség egyesít” c. versenyen részt vegyenek.
Potes úr vallás óráján a diákok elkészí,k a „Tolerancia Abc-jét” és jelenleg az
ellenségképek történetével foglalkoznak.

A projektcsoport további tagjai

-PROJEKTLOGÓ VERSENY
-A PREJEKTTÉMÁK
KIDOLGOGÁZA ETWINNINGEN

A művészet órán Lankes úr, Kehr asszony és Schrö er-Scheufens asszony
vezetésével egy saját tervezésű Projektlogo kerül elkészítésre, amely a projekt
címének ötletét- „Wir in Europa- Zukun< gestalten” (Mi Európában- jövőt
alakítunk) öleli fel. Ez Kirk úr poli,ka órájának- a rasszizmus és demokrácia
témájában - há erében alakul majd. A legjobb ötletet díjazzuk és a Kanári
szigeteken valamint a májusi Európa héten minden diáknak bemutatjuk.

Kövessen minket:
instagram: wir_in_europa
www.facebook.com/Wir-inEuropa-Zukun -gestalten

A tolerancia nemzetközi napjának keretein belül egy nagyhatású plakát készült a
rasszizsmus és kirekesztés ellen Herr Lankes vezetésével és az iskola előterében
került elhelyezésre.
Ezek a projek émák partneriskoláinkban is párhuzamosan megvalósulnak mind
Magyarországon, mind pedig Spanyolországban. Az eTwinning felületén
összehasonlítjuk, eredményeinket majd 2017 januárjában a projek alálkozón a
téma megbeszélése következik.

Az Erasmus táblát hivatalosan 11.16-án
helyeztük ki (Az iskolaigazgató:

Strucken asszony)

ne maradj le!-ne maradj le!

December 3. - „A nyito ajtók napja“
Szólítson meg minket!

Egy közös munka benyomásai
100 színes léggömb a Toleranciáért
November 16-án a tolerancia nemzetközi napján a spanyol iskolával egy időben
léggömbakciót szerveztünk. Sajnos a magyar iskolának az akciót április 8-ra, a Roma-napra
kelle halasztania a rossz időjárási viszonyok mia . Ezt követően az együ működés
keretein belül az Adolf-Kolping-Iskolával Vena,er úr (Rüthlein úr, Eberlein asszony és
Bütgen asszony támogatásával) a gyűjtőosztály 17 diákjával, valamint a mi diákjainkkal
programot szerveze a „Sport integrál“ mo óhoz teljesen igazodva.
A diákok már előre örülnek a következő ilyen programnak!!

Ezúton is szívből köszönjük mindenkinek, akik a véleményüket a „mi a
tolerancia” kérdésben kifejte,ék, és közreműködtek: diákoknak, tanároknak, szülőknek és a technikai
munkacsoportnak is.

Gymnasium der Stadt Kerpen 16.11.2016,11:25

„Wir stammen aus demselben
Baum“

Tiszta égbolton szálltak a léggömbök azzal az üzene+el: „Nálunk nincs helye a
rasszizmusnak“

November 16-án, Magyarországon több
rendezvény is megvalósult.

Türelem szükségelte,k!! Január végéig, amikor a 3 ország diákjai személyesen is megismerik majd egymást, a projektmunka az
eTwinning- en, digitális felületünkön zajlik. Néhány kezde, nehézséget követően a diákok végre felve ék egymással a kapcsolatot
és az iskolák az online Tools segítségével kooperaMvan együ tudnak dolgozni. Online találkozók garantálják majd ezt a munkát.
A diákok játékosan ismerkednek egymással

Egy digitális tábla árulja el a
diákok vágyait a projektre
vonatkozóan.

Egy online gondolat-térkép
szolgált tolerancia akciónk
há eréül.

Ez a projekt az Európai Közösség finanszírozásával valósul meg. A tartalom nyilvánosságra hozatala
(közlése) kizárólag a szerzőt illetik meg;a Közösség nem felel a benne foglalt adatok további
felhasználásáért.

