Bridge to a Brighter Future
ERASMUS+ 2018-2020
Tertnes vgs har fått tildelt midler gjennom ERASMUS+ og skal de neste to årene
være med i et prosjekt som heter ‘Bridge to a brighter future’. Vi er en av fem
partnere, hvor de andre også er videregående skoler i Italia
(prosjektkoordinator), Tyrkia, Tyskland og Portugal. Tilbudet går til våre Vg1- og
Vg2-klasser på Studiespesialisering. Nedenfor ser du en kortfattet beskrivelse
av hva det vil si for elevene å bli med:
Tema: Utdanning- og jobbmuligheter i Europa. Hvert av landene plukker ut en
fremtidsrettet næring som elevene skal få lære mer om i løpet av prosjektet.
Metode: Gruppearbeid via nett, utarbeide problemstillinger og jobbe med
oppgaver tilknyttet temaet. Forberede besøk i de ulike landene. Dette arbeidet
legges utenom ordinære undervisningstimer (f eks fritimer på timeplanen)
Aktivitet: Til sammen 16 elever får reise til de andre landene (4 til hvert land).
På hver reise vil det være 2 lærere fra Tertnes med. Reisene vil være på en hel
uke, dvs at elevene er borte 5 skoledager (gyldig fravær)
Praktisk: Elevene skal bo i vertsfamilier når de er på tur, og det innebærer at
alle som får lov til å reise må forplikte seg til å ta imot en elev fra utlandet den
uken Tertnes er vertskap (høsten 2019)
Økonomi: Alle utgifter til reise, kost og losji dekkes gjennom prosjektmidlene,
det er kun lommepenger som kommer i tillegg.
Utdrag fra presentasjonen til elevene:





Vil du lære om utdanning- og jobbmuligheter i Europa/partnerlandene?
Vil du oppleve ett av landene på nært hold?
Vil du bli kjent med jevnaldrende elever i andre land?
Vil du knytte kontakter som kan bli nyttige i fremtiden?

Da kan du bli med i prosjektet !
Du får:
 Reise til et av de spennende partnerlandene i 1 uke sammen med 3
andre Tertneselever
 Reise, kost og losji dekkes av prosjektmidler
 Bo i en vertsfamilie
 Bli med i et internasjonalt nettverk
 Et verdifullt vedlegg til din CV
Du må:
 Være elev på Tertnes dette og neste skoleår
 Gjøre noe ekstraarbeid (f eks tirsdager 7.time eller andre fritimer på din
timeplan)
 Være vertsfamilie for en elev i en uke (sept 2019)

Mer informasjon kan du få hos avdelingsleder John Fleten johflet@hfk.no

