МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И СЕМИНАРИ , РАЗМЕНА НА
УЧЕНИЦИ
КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ ОБУКИ И
СЕМИНАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ СОУ „ГИМНАЗИЈА ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ“
СОУ „Гимназија Гоце Делчев“ во соработка со други институции организира и нуди
можност на размена на ученици за учество на семинари и обуки од програмата
Еразмус+. Училиштето им нуди можност на сите заинтересирани ученици да земат
учество преку аплицирање за престојните семинари и обуки.
КРИТЕРИУМИ:
•

Поведение

•

Постигнат успех во претходните и во тековната учебна година

•

Учество во воннаставните активности на училиштето

•

Освоени награди, дипломи, пофалници и благодарници

•

Познавање на англиски јазик ( тестирање )

•

Мотивационо писмо (Зошто јас да ја претставувам гимназијата во овој проект? До
200 збора на англиски јазик)

•

Интервју, спроведено од комисија за проектите од Еразмус+

Обврски на избраните ученици и родители
•
•
•
•
•

Достојно претставување на гимназијата, градот и државата
Изработка на потребни материјали за самиот проект
Задолжително прифаќање на ученик од некоја земја- учесник во проектот
Доставување на извештаи за работата и патувањето
Родителска средба

Вашите податоци и мотивационото писмо, во електронска форма, пратете ги на некоја од
следните е-маил адреси:
Повеќе информации на гимназискиот сајт www.gdku.edu.mk и кај координаторите на

проектите

Рок за пријавување – 10 ноември 2019 год.

Erasmus + тековни проекти за кои може да се пријавите:
- координатор Валентина Каранфиловиќ, mail valekaranfilovic@yahoo.com
•
•

Basis for students autonomy in thinking and action
Entrepreneurial Skills for world of business

- координатор Јасмина Денковска, mail denkovska_jasmina@yahoo.com
•
•
•
•

Active citizens in Europe
The safeguarding of the environment
New dimensions in educations
30 is too late

– координатор Мери Маневска , mail merimanevska@yahoo.com
•

Promoting the use of Tehonology in Educational process

– координатор Филип Младеновски mail filipmladenovski@live.com
•

School online radio

- координатор Благица Гавриловска Цветковиќ mail bg.cvetkovic@yahoo.com
•

A long walk to freedom and dignity

– координатор Славица Грујоска Митиќ , mail slavica_mitik@yahoo.com
•

Running nature into school

