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Már október óta dolgoznak diákjaink Erasmus+ projektünk tartalmi elemein. 

Jelenleg a migráció általános hátterére koncentrálnak, és a mindenkori iskolai 

integrációs politikával foglalkoznak. További előkészítendő tartalmi elemek a 

következők 

már meglévő integrációs projektek hatékonyságának felülvizsgálata, 

A „Hogyan sikerül az integráció?” Kérdésének megvitatása 

- Integrációs projektek jó példáinak kutatása más európai országokban. 

Ezen tartalmi elemekkel való foglalkozásra a Kanári szigeteken kerül majd sor január 

végén a diáktalálkozón a magyar és spanyol diákokkal közreműködve.   A találkozó 

előkészületeivel párhuzamosan minden németországi, spanyolországi és 

magyarországi részvevő az eTwinning felületén kommunikál és cseréli ki első 

ötleteit.  

A Kerpen Polgári Iskolával is megkezdődött az együttműködés. Az első találkozások 

a polgári iskola integrációs osztályának vezetőjével, Akcicek asszonnyal, a Kerpeni 

AKS integrációs osztályának látogatása során valósultak meg. A diákok egy 

kérdőívben osztották meg velünk hajlandóságukat, érdeklődéseiket és hobbyaikat. 

Ezek az eredmények lettek további terveink kiindulópontjai.  

Október 3-án „A kultúrák ünnepei” keretein belül a projektcsoport gimnáziumi 

diákjai nagy elköteleződéssel mutatták be Kerpenben munkájukat és néhányakat 

hírlevelünk előfizetésére is rábírtak.  

Köszönet érte! 

November 16-án, a tolerancia napján iskolánkban léggömb-akció lesz, mely az 

idegengyűlölet és a rasszizmus elleni küzdelemre irányul és az egymás iránti 

tiszteletet kell erősítenie. Ezen az eseményen részt vesznek: 

Addy Muckes alpolgármester úr, és Kerpen Kolpingváros Integrációért felelős 

megbízottja Annette Seiche asszony.  

Ez a léggömbakció egyidejűleg Spanyol és magyar partneriskoláinkban is 

megrendezésre kerül.  

 

Ne maradj le!- Ne maradj le! - Ne maradj le! 

A tolerancia napja november 16.  

“A tolerancia nemzetközi napja” 

11. 16.  

100 színes léggömb-, 

mint a tolerancia és az 

elfogadás jelképe  

Munka a projekt tartalmán  

 
Kövessen minket: 

www.facebook.com/Wir-in-

Europa-Zukunft-gestalten 

Twitter@WirInEuropa 

 

 
Die Leiterin der Integrationsklasse der Adolf-Kolping-Hauptschule 

Frau Akcicek (Mitte) und der Stellvertretende des Gymnasiums der 

Stadt Kerpen Herr Riediger mit einigen Projektschülern beim Fest 

der Kulturen  am 3.10. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/Wir-in-Europa-Zukunft-gestalten
http://www.facebook.com/Wir-in-Europa-Zukunft-gestalten


            Szülői értekezlet november 22. – Látogasson meg minket! 

BENYOMÁSOK : EGY PROJEKT KELETKEZÉSE 

 
 
 
 
 
 

 
                                             

              
A projekt megismertetése egy tanári értekezleten         Az együttműködés tervezése a külső partnerekkel  

Kerpen Kolpingváros Integrációért felelős megbízottja Annette Seiche asszony(balra) Schnitker 

asszony és Simon asszony(középen- a Rajna-Erft Körzet Integrációs Közösségi Központja) és Akcicek 

asszony 

A diákok összeülnek 

                                                                                            …és gyakoroljuk az eTwining 

digitális felületén a kooperatív 

munkát.                                         

 

 

Erasmus+ falunk kialakítása az iskola 

előterében 

 

Kell egy kis 

szünet!       

 

 

Elkezdődtek a projektmunkák! 
                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 
Az alkotmány 

Politik 8, Herr Strucken-Bathke IÉn és a többiek 
Philo- Frau Friedrich 



 

 

 

 

Ez a projekt az Európai Közösség finanszírozásával valósul meg. A tartalom nyilvánosságra hozatala (közlése) kizárólag a szerzőt illetik meg;a 

Közösség nem felel a benne foglalt adatok további felhasználásáért. 

 

 

 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 

Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die 

Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

Rasszismus és demikrácia 
Politik 9 Herr Kirk 


