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Šesta osnovna škola Varaždin sudjeluje u
europskom projektu Erasmus+ KA2
Objavio IT/Regionalni - 10.12.2019.

FOTO



Najčitanije

VI. osnovna škola

Podijeli na Facebooku



Novi Marof: radnik (50)
ozlijeđen u požaru u
proizvodnom pogonu
tvrtke

Podijeli na Twitteru

Šest osnovna škola sudjeluje u europskom projektu
Erasmus+ KA2, koji podrazumijeva suradnju u svrhu
inovacija i razmjene dobre prakse. U projekt su uključene
Češka kao škola koordinator, Italija, Španjolska i
Hrvatska, kao zemlje partneri.

10.12.2019.

Evo što je pokazala
obdukcija tijela vozača
kamiona nakon teške
nesreće u M. Središću
10.12.2019.

Gradonačelnik Novog
Marofa Jenkač seli centar
grada na parcele bivšeg
Levi’sa

Pripremni sastanak održan je od 18. do 21. studenog u Morkovicama Sližany, u Zakladnoj
školi. Tamo su zemlje sudionice dogovorile sve potrebno za ostvarivanje ishoda projekta te
usuglasile datume posjeta.

10.12.2019.

Mobilnosti će se održati tijekom naredne dvije godine i na njima će sudjelovati 6 učenika i po
dvoje učitelja iz svake zemlje. Projekt pod nazivom S.H.A.R.E. cultures odnosi se na aktivnosti
u kojima će učenici učiti te razmjenjivati kulturne običaje uključenih zemalja. Kroz radionice,
mnoge kulturne aktivnosti i druženja, učenici će, koristeći engleski jezik i digitalne alate,
usavršavati svoja znanja i stjecati životne vještine. Tijekom posjeta škole će otvoriti svoja

Izdvojeni
poslovi

vrata i razrede kako bi sudionici mogli prisustvovati i stjecati različita odgojno-obrazovna
iskustva.

QA Specialist

Prva mobilnost će se realizirati u ožujku 2020. u Italiji. Nakon Italije slijedi u listopadu 2020.
mobilnost u Španjolskoj. Češka će otvoriti vrata svoje škole u svrhu mobilnosti u veljači 2021.

Turistički vodič / Vozač

Posljednja zemlja mobilnosti navedenog projekta je Hrvatska, ožujak 2021.
Referent nabave

U međuvremenu, partneri će komunicirati putem digitalnih alata kao i učenici. Komunikacija
će se odvijati putem elektroničke pošte, Twinspacea i još mnogo toga. Svi su zadovoljni

Auditor u Certifikaciji...

dogovorenim, vesele se godinama koje dolaze, susretima, aktivnostima i stjecanjima novih
iskustava.
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VEZANI ČLANCI VIŠE OD AUTORA

Šesta osnovna škola Varaždin dobila

FOTO Čak 200 sudionika na četvrtoj

Mia Dimšić i mnogi drugi na

je još jedno priznanje

biciklijadi Šeste osnovne škole

dobrotvornoj aktivnosti u Varaždinu
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