Nemzetközi projektek a Damiban
Ha Ön is szeretné, hogy gyermeke felejthetetlen élményekkel gazdagodjon,
a Damiban jó helyen kopogtat!
Az Európai Unió tagjaként, Európa szívében ki ne szeretne gyermekének lehetőséget
biztosítani arra, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen, izgalmas projektekben vegyen részt?
Iskolánk 2018 óta vesz részt az Erasmus+ programban. Összesen 90.661€ uniós támogatást
fordíthattunk az oktatás színvonalának emelésére, továbbképzésekre és diákcsere
programokra.
A Dami diákjai már eddig is rendkívül sokat profitáltak ebből a támogatásból:
Külföldi diákokkal léptek kapcsolatba, online
fórumokon közös feladatokat oldottak meg,
miközben
munkanyelvként,
valódi,
élő
helyzetekben
az
angol
nyelvtudásukat
használták. A közös munka jótékonyan hatott a
szóbeli és írásbeli kommunikációjukra, hallás és
olvasás utáni értésükre egyaránt. Lehetőségük
nyílt új barátságokat kötni, és más országokról –
nem tanórai keretek között – ismereteket
szerezni.
Az online feladatokon túl a gyerekeknek lehetőségük van utazásra is diáktalálkozók keretében,
amelyeket teljes mértékben az elnyert uniós támogatásból fedezünk.
Az első ilyen közös utazás célpontja
Szlovénia volt, ahol a gyerekek
családoknál voltak elszállásolva, és 4
napon át a helyi iskolában a német,
szlovák és szlovén diákokkal együtt
folytatták
a
projektmunkát.
Természetesen változatos szabadidős
programokon is részt vettek, többek
között egy egész napos kiránduláson
egy
tengerparti
kisvárosba.
Felejthetetlen élmény volt számukra!
Az utazás és az idegen nyelvi környezet tovább fejlesztette nyelvtudásukat, növelte
önbizalmukat, önállóságukat, nyitottságukat.
A második találkozó Isaszegen, sajnos, a járványhelyzet miatt elmaradt, de később
mindenképp meg szeretnénk valósítani.

2022 májusában 15 diákunknak nyílik lehetősége, hogy 6 napot töltsön az Európai Unió
hivatalos székhelyén, Strasbourgban. Számos érdekes program között meglátogatják az
Európai Parlament épületét is.
További terveink között szerepel egy lengyel-magyar együttműködésben megvalósuló
diákcsere program is, szintén az angol nyelv használatával. Egy Gdansk-i partneriskola tanulóit
fogjuk vendégül látni egy hétre, majd a mi diákjaink mennek hozzájuk, vendégségbe.
Reményeink szerint ebből hosszabb távú, akár testvériskolai kapcsolat alakulhat ki.
Gondoltunk a kisebbekre is, akik a maguk életkorának megfelelő mini projektek (pl. karácsonyi
képeslapküldés) segítségével kelthetik életre a nyelvtudásukat.
Ha Ön a Damiba íratja gyermekét, mindezek a lehetőségek nyitva állnak majd előtte is!

Várjuk szeretettel!

