Spolufinancované
z programu
Európskej únie
Erasmus+

Nové príležitosti
ZRIAĎOVATEĽ

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
• mobilita jednotlivcov v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy
mládeže
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• činnosti s účasťou mládeže
• DiscoverEU – akcia pre začlenenie

Spolupráca medzi organizáciami
a inštitúciami (KA2)
•

partnerstvá pre spoluprácu
(kooperačné partnerstvá a drobné
partnerstvá)

•

partnerstvá pre excelentnosť

•

partnerstvá pre inovácie

•

budovanie kapacít v oblasti
vysokoškolského vzdelávania,
odborného vzdelávania a prípravy,
mládeže a športu

•

európske neziskové športové podujatia
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GYMNÁZIUM JANKA KRÁĽA
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• virtuálne výmeny v oblasti
vysokoškolského vzdelávania
a mládeže

ERASMUS+

Nové programové
obdobie 2021 - 2027

NITRIANSKY
SAMOSPRÁVNY
KRAJ

Zrealizovaná mobilita

Zrealizovaná mobilita

malé výmenné partnerstvá

mobilita zamestnancov

Projekt Student motivation across borders
– an Austrian - Slovak collaboration bol
výsledkom spolupráce nášho gymnázia
a rakúskej školy HLW Tulln.
V septembri 2019 prebehla mobilita
rakúskych študentov u nás na Slovensku.
Zúčastnili sa súťaže k Európskemu dňu
jazykov, kde spolupracovali v bilaterálnych
tímoch, prezreli si všetko krásne
a hodnotné v našom okolí: Zubriu zvernicu,
Národný žrebčín a zámok Topoľčianky,
Vinárske závody, Benediktínsky kláštor
v Hronskom Beňadiku i Tekovskú kúriu.
Počas spoločného slovenského večera sme
pripravili ukážky slovenskej ľudovej hudby
a národnej kuchyne.
V čase pandémie sme ďalšie mobility
realizovali formou virtuálnej spolupráce
so získaním nových poznatkov a zručností.
Beseda s veľvyslancom SR vo Veľkej Británii,
tvorba pouličného umenia, filmy, kvízy
a prezentácie o Bruseli, európske kultúrne
dedičstvo oboch krajín, tvorivé workshopy
na témy Motivácia, Práca a život
v zahraničí, Belgická kuchyňa s prípravou
wafflí sú len niektorými príkladmi
virtuálnych aktivít. Výstupy týchto akcií
sme prezentovali v Twinspace na platforme
eTwinnig, na padletoch, ktoré zostávali
živé, a v iných aplikáciách.

Projekt oblasti vzdelávania učiteľov
Projektový manažment pre interkultúrne
výmenné projekty v Európe bol
organizovaný hamburským Inštitútom
European Teacher Training.
Kurz, ktorý pripravuje projektový
manažment na mobilitné aktivity
so študentmi, prebehol v nemeckom jazyku
a následne v anglickom jazyku v októbri
2021 na gréckom ostrove Kréta.
Počas šiestich dní si 3 účastníci rozšírili
svoje zručnosti v oblasti rozvoja,
plánovania, riadenia a realizácie
európskych projektov, v stratégii
vyhľadávania partnerov, rozdelenia úloh
v rámci partnerstva, finančného
manažmentu, sledovania pokroku
v projekte, stratégie šírenia informácií
o projekte a osvojili si interkultúrne
komunikačné stratégie.
Účastníci navštívili kultúrne pamiatky
Heraklionu a Knossos a nadviazali kontakty
so školami v zahraničí a partnermi na job
shadowing a spoluprácu na projekte
Erasmus+ v novom programovom období
2021-2027. Prezentáciou našej krajiny
a našej školy oslovili viacero zahraničných
škôl.

