12 hónapos futamidejű projekt, melyben a magyar koordinátor iskola mellett egy finn és egy román iskola venne még részt.

Projektmenedzsment költség:

Az iskolák vezetősége és pedagógiai kara fejlesztendő területként azonosította az írás- és olvasáskészségek fejlesztésének szükségességét. A diákok
alulmotiváltsága már régóta problémaként jelentkezik a humán tantárgyak oktatása során, illetve készségeik is sokszor hiányosak. Az írás és olvasáskészség
fejlesztését nem-formális tanulásmódszertani eszközökkel és digitális módszerekkel szeretnék támogatni, ezzel is motiválva a diákokat, illetve erősítve digitális
íráskészségüket.

partner intézmény részére 250 euró/hónap

A finn partnernél egy 4 napos közös rövid távú munkatársi képzést terveznek, melyen mindegyik országból 5-5 fő venne részt. A magyar intézménytől a finn iskola
1521 km-re, míg a román iskola 833 km-re található. A finn és a román intézmény egymástól 1456 km-re fekszik.

koordinátor intézmény
részére

Egyéb költségek:
Szakirodalom beszerzése a magyar és a román iskolában 100-100 euró
Laptop beszerzése a 3 intézményben 300-300-300 euró
A finnországi közös tréninget megtartó külsős személy költségei: 400 euró
A projekt megjelenése a magyar sajtóban: 100 euró
Irodaszerek vásárlása: 100-100-100 euró

Tanulási/oktatási/képzési célú tevékenység, utazási költség
távolsági sáv
támogatás
10-99 km között
20 euró/személy
100-499 km között
180 euró/személy
500-1999 km között
275 euró/személy
2000-2999 km között:

Intézmény

Projekt
menedzsment

Tanulási/oktatási/k
épzési
tevékenységek
(projektbe ágyazott
mobilitások)
Rendkívüli költségek

500 euró/hónap

360 euró/személy

Tanulási/oktatási/képzési célú tevékenység, megélhetési
költség

Összesen

Magyar Iskola

első 14 napon: 58 euró/nap/fő, 15Diákok mobilitása esetén 60 napokon 42 euró/nap/fő

Román Iskola

Munkatársak, kísérő
személyek mobilitása
esetén

első 14 napon: 106 euró/nap/fő, 1560 napokon 74 euró/nap/fő

Finn Iskola

Rendkívüli költségek
A teljes összeg 75%-a igényelhető

Megoldás 1.
Magyar Iskola
Román Iskola
Finn Iskola

Projekt
menedzsment
6000
3000
3000

Rendkívüli költségek
Tanulási/oktatási/képzési tevékenységek
utazás
megélhetés
1375
2120
1375
2120
0
0

Megoldás 2.
Magyar Iskola
Román Iskola
Finn Iskola

Projekt
menedzsment
6000
3000
3000

Rendkívüli költségek
Tanulási/oktatási/képzési tevékenységek
utazás
megélhetés
1375
2120
1375
2120
0
0

Összesen
75
75
300

9570
6570
3300

Összesen
0
0
0

9495
6495
3000

