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„A MI EURÓPÁNK- A MI JÖVŐNK“
A menekültek világnapja Kerpenben

Akció „Ajándékozz egy mosolyT“

A menekültek világnapja Kerpen-Türnichben
„Kerpenben közösen sikerül“ mottó alatt rendezték meg
2017. július 11-én az első menekültnapot. A rendezvény
célja, hogy a lakosok közvetlenül találkozzanak a
menekültekkel. Az Erasmus+ diákjai két érdekes
akcióval készültek:
A „Speed-Dating“ a kultúrákért keretében, idegen
emberek 2 percben kell hogy bemutatkozzanak, és a saját
kultúrájukról meséljenek.
Sokaknak nem volt elég ez az idő, de az akció nagyon
sikeres volt!
Ami képeslap akciónk- „Ajándékozz egy mosolyt“ is
nagyon látogatott volt. Saját készítésű,logóval ellátott
képeslapokat kínáltunk megvételre, amelyek biztosan
sok emberenek okoznak majd örömöt.
A rendezvényt hivatalosan Kerpen város polgármestere,
Dieter Spürck úr nyitotta meg, aki felhívta figyelmünket
az idegen emberek kultúrájának a jelentőségére. Aztán
közösen a többi iskolával és migráns diákokkal előadtuk
az integrációs táncunkat a „ Tu enemigo“ című számra.
Jelen voltak még diákok a „Diákok a diákokért- németek
a menekültekért“ programból, akik bemutatták
munkájukat és tapasztalataikat.

A spanyol (felül) és a magyar diákok (alul)
készülnek a németországi találkozóra.

Wir-in-Europa-Zukunft-gestalten
WirInEuropa

Látogasson el a projekt honlapjára :

http://erasmusplus.gymnasiumkerpen.eu

eTwinning:

2. találkozó Kerpenben (Október 4-14)
A 2. találkozó előkészületei már igen erősen zajlanak. A
projektben részt vevő diákok nyelvi és tartalmi
előkészületeket végeznek a bemutatóikon. A cserediákok
családoknál kapnak elhelyezést, és részt vesznek tanítási
órákon is.
Program
 Vitaest – „Sikeres intergráció?“ témában, a helyi és
körzeti politikusokkal, a roma egyeesületek tagjaival,
több szociológussal és a projektben részt vevő
diákokkal) és a brüsszeli Európai Parlament
megtekintése
 További integrációs projektek létrehozása és
kipróbálása
 „Integráció az iskolában“ című kérdőív
eredményének a bemutatása és a további folytatás
megbeszélése
 A többi iskola projekteredményeinek bemutatása
 Német oktatás
 Közös sport-zenei- és művészeti tevékenységek a
tolerancia és az elfogadás jegyében




A kiállítás bemutatása az iskola
folyosóján, mint fontos alappillére a
projektnek „ Otthon Európában“ címmel
Közös munka a himnuszon és az
„interkultrális képességek“ ímű
módszertani dobozon

Az Erasmus+ projekt németországi tanulói,
akik a novemberi DELE- nyelvvizsgán
fognak spanyol nyelvből részt benni.
Sok sikert kívánunk nekik!
2. projektév, 2017-2018, változó témákkal
A második projektévben a projektsúlypontok is megváltoznak, Németországban a romák, Magyarországon a
migránsok, és Spanyolországban a menekültek, mint témák kerülnek előtérbe. A felvilágosító kampányok mellett a
2017-2018-as évben a projekt és további ötletek feljesztése áll az előtérben, amelyek a kisebbségek integrációját
fejlesztik. Ezeket az ötleteket ki is próbáljuk.
Itt vannak a legfontosabb célok a következő évre:
Während Deutschland den Schwerpunkt auf das Thema Roma setzt und Ungarn auf Migranten, widmet sich Spanien
im 2. Projektjahr dem Thema Flüchtlinge. Neben der weiterführenden Aufklärungskampagne gegenüber Minderheiten
durch Projektarbeiten und Aktionen steht im Jahr 2017-18 die Entwicklung von Ideen und Projekten im Vordergrund,
die die Integration von Minderheiten fördern. Diese Ideen sollen auch probeweise durchgeführt werden. Hier sind die
wichtigsten Ziele für das kommende Jahr im Überblick:











A 2016-os első ötletek továbbfeljesztése az integráció erősítésére: társasjáték, szakácskönyv, sportjátékgyűjtemény
tananyagok fejlesztése
további közös munka a Adolph-Kolping-Hauptschule integrációs osztályával a következő témákon:
menekültek, menedékkérők
a projekt himnuszának megalkotása
az „interkultúrális kompetencia doboz“ –on való további munka
felkészülés a nyelvvizgsákra (DELE, DELF)
Fotókiállítás „ Mi is Európa vagyunk“ (migránsok, romák, menekültek)
közös együttműködés a Rhein-Erft körzet integrációs központjával az Európa-hét keretén belül
3. találkozó előkészítése Gran Canarian
tanárcsere 2018 májusában
Ne késlekedj!
Október 3. „Kultúrák fesztiválja Kerpenben“ – Kerpeni Gimnázium
„Speed Dating a kultúrákért II“, „Ajándékozz egy mosolyt“,
Flashmob a toleranciáért
Gyere el!!
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