Škola :

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove

Školský rok: 2018 / 2019

Trieda /y/: projekt HERKULES , Erasmus+ KA229

Návrh na organizačné zabezpečenie hromadnej školskej akcie
1. Akcia

Vzdelávacie aktivity projektu Erasmus+ KA229 HERCULES –
krátkodobá mobilita študentov v partnerskej škole Vasil Levski High School,
Velingrad, Bulharsko
Názov akcie:

Termín:
Miesto:

11. 02. – 15. 02. 2019

Trasa: Námestovo- Ružomberok- Praha – Sofia - Velingrad a späť
.
Miesto a hodina zrazu:

09. 02. 2019 o 4:30 hod. , GAB Námestovo

Miesto a hodina návratu /približne/ : 16. 02. 2019 , cca. 22: 00 GAB Námestovo
Spôsob prepravy:

taxi, vlak, letecky

2. Účastníci + dozor:
Počet účastníkov spolu: …8…..z toho:

a/ počet žiakov:

5

b/ počet sprievodcov :

2

Meno vedúceho akcie: Mgr. Jana Puschenreiterová PhD.
Pedagogický dozor /menovite/: Mgr. Anna Chnupová Pajunková

3.Program akcie:
1. Úvodný program v partnerskej škole - Európske kultúrne dedičstvo ukryté v jazyku
partnerských krajín , Úvodná hodina bulharčiny, vzdelávacie aktivity, prezentácie 6 x3 lokálnych
projektov partnerských škôl
2. Program v škole- vzdelávacie aktivity- CLIL v ANJ, prírodné pomery juhozápadného Bulharska
, Velingrad, tradičná bulharská kuchyňa , Melnik, Rupite, Plovdiv- európske mesto kultúry 2019
3. Kreatívne pracovné dielne, účasť na vyučovaní v partnerskej škole,
Dobrovoľnícka aktivita
4. Študenti - vzdelávacie aktivity v partnerskej školy- prezentácie Jazyk jako súčasť kultrúneho
dedičstva, Príslovia a porekadlá, dramatizácia, pracovné stretntuie koordinátorov projektu –
harmonogram práce na nasledujúce obdobie, hodnotenie mobility, úpravy harmonogramu,
Mobility Tool apod.

4. Podmienky stravovania a ubytovania:
Spôsob stravovania: čiastočne v hosťovských rodinách, čiastočne zabezpečené v priestoroch
školy iné podľa objednávky partnersekj školy so súhlasom partnerov projektu
Podmienky ubytovania: študenti v rodinách študentov partnerskej školy, pedagogickí
pracovníci – ubytovacie zariadenie / hotel
5. Rozpočet na osobu:
Paušálne výdaje : cestovné 275 Eur / osoba
Individuálny podpora : 406 Eur /študent
742 Eur / učiteľ
Financované z projektu Erasmus + KA 229
HERCULES

6. Príprava žiakov a sprievodcov na plánovanú akciu: 04. 12. 2018 - 04. 02. 2019
a., príprava prezentácií, jazyková príprava, poučenie o reáliách partnerskej krajiny +
samoštúdium geografie, histórie a pod., elektronická komunikácia s hosťovskými rodinami a
partnerskými školami 04. 12. 2018 - 04. 02. 2019
b/ odborné poučenie o správaní sa v zahraničí, v dopravných prostriedkoch , v kontakte
s cudzími osobami 04. 02. 2019
c/ ďalšie bezpečnostné opatrenia: poučenei o potrebe dodržiavania bezpečnosti v kontakte
s cudzími osobami, v hosťovskej rodine, o dodržiavaní internej zmluvy Erasmus + KA229
04. 02. 2019
Vyjadrenie riaditeľa školy k návrhu:
S plánovanou akciou podľa predloženého návrhu

súhlasím - nesúhlasím

V Námestove dňa: ..........04. 02. 2019
…………………………..
Mgr. Hrbková Žaneta
Koordinátorka projektu Erasmus+

………………………..
Mgr. Kitaš Tibor
zástupca RŠ

………………………………….
Mgr. Peter Kuľha
riaditeľ školy

Prílohy: 1. poučenie o bezpečnosti
Poznámka: 1.Najneskôr 48 hodín pred realizáciou školskej akcie odovzdať ZRŠ:
Návrh na organizačné zabezpečenie hromadnej školskej akcie + tlačivo - Poučeni pre rodičov študenta,
Zmluva Erasmus + KA229
2. Do 10 dní po realizácii hromadnej školskej akcie vypracovať záverečnú správu a uložiť ju
do archívu Erasmus+ KA229 , vyúčtovanie nákladov do archívu

