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2016. Szeptember

Erasmus+ Projekt

„Wir in Europa - Zukunft gestalten“
A PROJEKT HÁTTERE

Kerpen Város Gimnáziuma folyamatosan egy egységes, nyílt és elkötelezett Európa érzésének
fejlesztésén és elősegítésén fáradozik. Ezért tartoznak az európai képzési projektek, mint a Comenius
vagy az Erasmus az iskola programjához. Az iskola „A kisebbségek és hátrányos helyzetűek: romák,
menekültek, migránsok integrációja” témában negyedik alkalommal vesz rész ilyen jellegű pályázaton,
és kapcsolódik ezáltal az Európai Unió egyik központi programjához (Európa 2020), mint a kirekesztés
és szegénység elleni küzdelem. A téma jelenleg fontosabb, mint valaha, éppen most mutatkoznak olyan
kihívások a társadalmunk számára, melyek növelik a rasszizmust és az idegengyűlöletet.
Partnerországok: Németország, Magyarország, Spanyolország
Időtartam: 3 év

Már 2015. szeptemberében lezajlottak az első előkészítő
megbeszélések, Gran Canaria szigetén. Balról: Tatjana
Strucken, iskolaigazgató, Nasci Muńoz, az IES
Tamogante –iskola igazgatónője E.LöweLópez, a projekt koordinátora és Esteban Álvarez, a
spanyol iskola projektvezetője.

Németországban (2016. január) találkoztak
a magyar - és spanyolországi tanárok, hogy
további terveket rögzítsenek.

A projekt céljai:
A projekt segítségével szeretnénk a kirekesztés ellen tenni, valamint a rasszizmust és idegengyűlöletet
az információátadás, a projektelemeken való közös munka, a közösségi és regionális csoportokkal,
külföldi iskolákkal és természetesen a szülőkkel, kollégákkal való kooperatív együttműködés által
ellensúlyozni.
Fontos, hogy minden résztvevő, de különösen a diákokat aktív, önálló és kreatív tagjaivá tegyük a
társadalomnak és Európának, és irányítsuk a tekintetünket ezekre szociális jelentőségű kérdésekre.
A projekt a diákokat személyesen is tovább fejleszti, mert egy ilyen programban való részvétel az
emberi, interkulturális és idegen nyelvi kompetenciáikat is tovább fejleszti, hiszen kb. 50 hátrányos
helyzetű diák kap lehetőséget iskolánként az együttműködésre. Erre a közös munkára találtunk
iskolát Spanyolországban és Magyarországon.
Annak érdekében, hogy a közös munkát személyesebbé tegyük, a 3 éves projekt keretein belül
összesen 4 találkozót szervezünk az összes résztvevő számára- kettőt Németországban, egyet-egyet
pedig Magyarországon és Spanyolországban. Eközben újabb építőelemeket dolgozunk ki, de a régi-,
mint például Kerpen város, valamint az Adolf-Kolping Hauptschule munkáját a menekültek nyelvi
felkészítésében is folytatjuk.
A projekt végén, Magyarországon egy záró turnéra kerül sor, hogy minden eredményt bemutassunk,
előadjunk.
Projektünk fenntarthatóságát internetes megjelenéseken, jelentéseken, a projekt dokumentációin,
ötletbörzéken- ötletgyűjtéseken keresztül biztosítjuk.

Minden résztvevőnek kívánunk eredményes részvételt, és előre örülünk a
velük töltött közös időnek!

A német partner vezetője Löwe-Lopez asszony
(balra) valamint nagy szerepe van az integrációs
megbízott,
Friedrich
asszonynak
is.
A
projektcsapat a következő hetekben kiegészül
majd.

Nagy köszönet Mindenkinek, akik ötleteikkel a projekt
jóváhagyásához hozzájárultak!
Estrella Löwe-López
Koordinatorin des Projektes
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.

Astrid Friedrich
Integrationsbeauftragte

