KAJ JE ERASMUS+ PROJEKT?
•

program, ki ga financira EU

•

priložnost, ki jo je vredno izkoristiti
zaradi potreb tako dijakov, ki vstopajo
na medkulturni trg delovne sile, kot tudi
potreb pomurskih vrtcev, ki se srečujejo
z vse večjo kulturno in jezikovno
raznolikostjo vključenih otrok

•

•

•

aktivnost, ki razvija kompetence na
področju strokovnih modulov, kot so
veščine sporazumevanja, razvoj in
učenje predšolskih otrok
program, ki dijakom omogoča, da se
soočijo z medkulturno raznolikostjo in
razvitimi inkluzivnimi praksami v tujini
dejavnost, ki spodbuja prenos dobrih
praks v domače okolje

v
Mobilnosti se je
ležilo
DVEH LETIH ude
- 31 dijakov s
imi
- 3 spremljevaln
osebami.

KDO SMO PARTNERJI?
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA
LJUTOMER
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je
dandanes ena od prepoznavnejših gimnazij v širšem slovenskem prostoru. Sodelujemo v številnih nacionalnih in mednarodnih
projektih. Dijakom predšolske vzgoje tako
omogočamo mobilnost v tujino, kar pomeni, da si lahko delovne izkušnje, dodatna znanja in kompetence pridobijo tudi v
drugih državah, da se seznanijo s šolskimi
sistemi držav Evropske unije, spoznajo primere dobrih praks v vrtcih v tujini in ožje,
pridobijo nova strokovna znanja na področju komunikacije otrok v prvem starostnem
obdobju.
LANGUAGE IN YOUR HANDS
Gre za manjšo izobraževalno organizacijo, ki se nahaja na severu Anglije. Njena
osnovna dejavnost je učenje in poučevanje znakovnega jezika za otroke v predšolskem obdobju. Obenem izvajajo tudi
izobraževalne programe znakovne komunikacije za strokovne delavce v vrtcih. Če
strokovni delavci poznajo vsaj osnove znakovne komunikacije, lahko otrokom pomagajo tako, da jim poleg izgovorjene besede
oz. stavka tudi pokažejo, kaj od njih pričakujejo. Že vrsto let se ukvarjajo z Erasmus +
projekti in tako dijakom ter strokovnim delavcem omogočajo pridobivanje delovnih
izkušenj v tujini.
KOLPING-BILDUNGSWERK PADERBORN
Je ena izmed največjih izobraževalnih
organizacij na področju dežele Severno
Porenje Vestfalija, ki uspešno deluje že
od leta 1967. Posameznikom vseh starosti
ponujajo vrsto izobraževanj in usposabljanj,
ki so zasnovane na njihovih individualnih
potrebah. S svojo izobraževalno ponudbo
pokrivajo celotno vzgojno-izobraževalno
vertikalo, pri tem pa sledijo svoji vodilni viziji
»Izobraževanje z vrednotami«. Predvsem
imajo bogate izkušnje z delom v kulturno
mešanih skupinah, z begunci in z otroki s
posebnimi potrebami.
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KAJ PRIDOBIM S SODELOVANJEM
V PROJEKTU?
• nove delovne izkušnje
• brezplačno bivanje in potovanje
• nepozabna doživetja in
nova prijateljstva
• izboljšam znanje tujega jezika
• spoznam nove kraje in ljudi
• povečam svojo samozavest
• širim si zaposlitvene možnosti
• spoznam nove metode dela
• postanem odgovornejša in
samostojnejša oseba
e
• krepim medkulturne kompetenc

