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Bystrické gymnázium bude hostiť návštevu z
deviatich krajín: Neobíde ani kultúrne tradície
nášho mesta
Belgičania, Rumuni aj Turci... Študenti a učitelia z deviatich krajín majú namierené do Banskej
Bystrice, na Gymnázium Mikuláša Kováča. A neprídu sme náhodou. Pozrite, čo majú na
programe.
8. február 2016

Jakub Forgács

NAJČÍTANEJŠIE
FOTO z miesta: Hrozný objav na
bystrickom sídlisku. V mláke bola nájdená
mŕtva žena!
Rooseveltka otvorila super novinku: V TOMTO
sa stala prvou lastovičkou medzi
zdravotníckymi zariadeniami!
IKEA – Objednávky cez internet sú konečne
dostupné
ROZHOVOR s pedagógom UMB, ktorý vstúpil
do štrajku: Vytvorila sa sieť ľudí z rôznych
katedier
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Premiér o investícii v Bystrici za takmer 90
miliónov: Prácu tu má nájsť 1200 ľudí, koľko
zarobia?
V OBRAZOCH
REKLAMA

ADLO > NEPREKONATEĽNÉ
bezpečnostné dvere. Zľava 333€.
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REKLAMA

Internetový obchod s postavičkami
zo známej televíznej rozprávky
Macko Uško..
REKLAMA

Bezpečnostné dvere SHERLOCK- už
od 699€ vrátane montáže a
zárubne. Obhliadka zdarma.
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V meste pod Urpínom bude hosťovať 22 zahraničných učiteľov a 32 žiakov z deviatich krajín

Vyberte si tie najlepšie e-knihy z
ponuky kníhkupectva Martinus.sk.

EÚ, s ktorými sú učitelia i študenti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici partnermi
v rámci projektu ERASMUS+.
Program poskytuje ﬁnančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých
stupňoch vzdelávania i na podporu aktivít v oblasti mládeže a športu. V poradí piate
projektové stretnutie so zahraničnými partnermi sa uskutoční práve na pôde tohto gymnázia

REKLAMA

Syrčekovo.sk: Pravé zázrivské
syrové výrobky priamo z prírody.
Ručná a tradičná výroba.

od 21. do 27. februára.
REKLAMA

„Gymnázium Mikuláša Kováča má v rámci projektu uzavreté
strategické partnerstvá s deviatimi krajinami EÚ; Belgickom,
Fínskom, Litvou, Poľskom, Portugalskom, Rumunskom, Španielskom,
Talianskom, Tureckom,“ uviedla Lenka Majerová z banskobystrického
gymnázia.

Ako bude zajtra? U vás voňavo.
Ručne vyrábané a prírodné mydlá
nájdete TU.

Heslo projektu – Kreativita nepozná hranice bude naplnené prostredníctvom aktivít, ktoré
naplánoval školský projektový tím na čele s vedúcou projektu Barbarou Marenčákovou počas
celého pracovného týždňa.

„V úsilí nadviazať na predchádzajúce štyri úspešné projektové stretnutia v Belgicku,
Fínsku, Taliansku a Portugalsku, sme pripravili návštevníkom bohatý pracovný program
spojený s poznávaním kultúrnych tradícií nášho mesta – Banskej Bystrice i našej krásnej
krajiny,“ dodala Majerová.
Čítajte tiež:
Jediná škola s podobným zameraním v strednej Európe: Na bystrickom gymnáziu začnú
vyučovať jazyk budúcnosti!
Kedysi drali školské lavice, dnes patria medzi zvučné mená: Takéto známe tváre študovali na
bystrickom gymnáziu!
Foto: ilustračné
KONTAKT
Zdroj: TASR
INZERCIA
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