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ERASMUS + projekt MEMEUROPE (From national memories to the European memory) 

Kljub izrednim okoliščinam in z upanjem, da bomo kmalu prešli na običajno izvedbo, bo Gimnazija Koper tudi v tem 

šolskem letu organizirala mednarodne dejavnosti. Skupaj s partnerji iz Italije (Udine), Francije (Agen), Španije (Sevilla) 

in Estonije (Narva) smo pripravili projekt s področja narodne in evropske identitete, zavesti in zgodovine. Vse te teme se 

bodo prepletale tudi z drugimi področji (jeziki, književnost, filozofija, biologija, umetnost, kemija …). Prejeli smo tudi  

sofinanciranje EU.  

Mednarodne dejavnosti organiziramo že vrsto let in so eden izmed odličnih načinov za učenje dela v mednarodnem 

okolju, pridobivanje širine duha, za gojenje strpnosti do drugih kultur, pa tudi zavedanja, da je pri nas veliko dobrega! K 

sodelovanju vabimo vse, ki jih zanima in veseli delo v mednarodnem okolju, pridobivanje izkušenj v sodelovanju s 

partnerji iz drugih držav, spoznavanje novih načinov dela, drugih šolskih sistemov …  

V naslednjem šolskem letu bomo delali na tem področju nekaj časa v obliki krožka, nato virtualno na srečanjih s 

tujimi partnerji, čim bo mogoče pa bomo izvajali tudi več mobilnosti. Več o tem boste izvedeli na sestanku, ki ga 

bomo sklicali po koncu zbiranja prijav.  

Sodelovanje zajema: 

- delo v Erasmus+ skupini Gimnazije Koper, 

- sodelovanje v virtualnih oblikah dela, 

- za tiste, ki bodo želeli, pa, čim bo mogoče, tudi mobilnosti/izmenjave in gostitve tujih dijakov (če bo interesa za to več, 

kot bo mest, bomo določili kriterije za izbor, če vas bo še vedno preveč, bomo žrebali).  

Obenem vabimo vse, ki bi želeli samo gostiti tujega dijaka (v letošnjem ali prihodnjem šolskem letu), da se prijavite kot 

le gostitelji. V tem in naslednjem šolskem letu bomo namreč potrebovali večje število družin, ki bi sprejele gosta, saj bodo 

predstavniki vseh partnerskih šol enkrat v času projekta prišli k nam.   

Za tiste, ki bodo želeli na izmenjave, bo finančna obveznost: 

-  plačilo poti do destinacije (letalska karta, prevoz do letališča pri nas, prevoz od letališča do gostujoče šole na 

destinaciji). Ti stroški so odvisni od tega, kam se potuje, običajno pa se gibljejo med 150 in 350 evri - plačali se bodo 

glede na račune.  

Dijaki iz socialno ogroženih družin, ki bi se želeli udeležiti izmenjav,  pa nimajo sredstev, naj na koordinatorico 

naslovijo prošnjo za sodelovanje v mobilnostih. Izbor bomo naredili v sodelovanju s svetovalno službo in ravnateljem. 

Prijave pošljite do 20. 11. 2020 na e-naslov tjasa.poljsak.miklavec@gimkp.si. Več informacij lahko dobite na 
istem e-naslovu ali pri učiteljih, ki vas bodo k sodelovanju spodbujali.  

Tjaša Poljšak Miklavec 

koordinatorica projekta 


