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BODI VAREN DANES 

LÉGY BIZTONSÁGBAN 
MA 

2019 - 2021 

 

Dvojezična osnovna šola II 
Lendava/2. Sz. Lendvai Kétnyelvű 

Általános Iskola, 
Slovenija/Szlovénia 

 

Špecialna zakladna skola/Speciális 
Alapiskola Kralovský Chlmec,  

Slovaška/Szlovákia 

Pécsi Egységes Módszertani 
Gyógypedagógiai Intézmény, 

Madžarska/Magyarország 
 

Scoala Gimnaziala Speciala 
Sfintu Gheorghe, 

Romunija/Románia 
 



Kaj je Erasmus+? 
Mi az Erasmus? 

 

Erasmus+ je program EU, ki podpira 

izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v 

Evropi. Program za obdobje 2021-2027 

namenja velik poudarek socialnemu 

vključevanju, zelenemu in digitalnemu 

prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v 

demokratičnem življenju. 

Az Erasmus + olyan EU-s program, amely 

támogatja az oktatást, a képzést, a fiatalokat és 

a sportot Európában. 

A 2021–2027 közötti program nagy hangsúlyt 

fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és a 

digitális átmenetre, valamint ösztönzi a 

fiatalokat a demokratikus életben való 

részvételben. 

 

S šolskim letom 2019/20 smo vključeni v 
dvoletni program Erasmus projekta. Projekt 
vodi osemčlanski tim s koordinatorjem.  

 

A 2019/20-as tanévben csatlakoztunk a két éven 
át tartó Erasmus projekthez. A projektet 
nyolctagú csapat vezeti koordinátorral.  

 

 

 

 

*Zaradi epidemioloških razmer je projekt podaljšan 
do konca septembra 2022. 

Kako delo poteka? 
Hogyan folyik a munka?  

 

Poleg naše organizacije so v partnerstvu še tri 
šole iz tujine, in sicer iz Madžarske, Slovaške, 
Romunije.  
Három partnerintézmény együttműködése; 

Magyarországról, Szlovákiából, Romániából.  

 
Projekt temelji na dvoletnem mesečnem planu 

za učence, ki ga je pripravila vodilna šola tj. 

Pécsi EGYMI. Mesečne dejavnosti poleg 

izvedbe zahtevajo mesečna poročila ter 

dokaze o opravljenem delu. 

A projekt kétéves havi terven alapszik, amelyet 

a Pécsi EGYMI főkoordinátor dolgozott ki. A havi 

tevékenységek mellett fontosak a havi 

beszámolók is.   

Med izvedbo projekta potekajo v vseh državah 

strokovna partnerska srečanja.  

A projekt alatt mindegyik országban van 

partnertalálkozó.  

 

Vsaka država na gostiteljskem srečanju 

predstavi svoj del projekta, ki je vnaprej 

začrtan.  

A vendégfogadási találkozón az illetett ország 

bemutatja a saját projektrészét.  

 

Naša šola se v okviru vsebin prometa 

predstavlja s Pravljično jogo.  

Mi a téma jegyében a mesejógát mutatjuk be.  

Zakaj Erasmus? 

Miért Erasmus? 
 

Za učence/Tanulóknak: 

- Bogate vsebine in dejavnosti, 

- nove izkušnje in dogodivščine, 
- nova znanja in veščine, 
- lepi spomini. 

 
- Gazdag tartalmak és tevékenységek, 
- új tapasztalatok és élmények, 
- új ismeretek és készségek, 
- szép emlékek. 

 

Za učitelje/Tanároknak:  

- Primeri dobre prakse, 

- nove izkušnje, znanja, poznanstva, 

- potovanja, 

- možnost napredovanja, 

- dodaten zaslužek, 

- lepi spomini. 

 

-  Jó gyakorlatok példái, 
- új tapasztalatok, ismeretek, 

kapcsolatok, 
- utazások, 
- előléptetési lehetőség, 
- plusz kereset, 
- szép emlékek.  

 

Za šolo/Iskolának: 

- Promocija/Promoció, 

- finančna podpora/Pénztámogatás.  


