
 
 
 
Tisztelt Résztvevő, 
 
Örülünk, hogy projektünk felkeltette érdeklődését. Engedje meg, hogy a következőkben pár pontban kifejtsük a 
student.europe.flow projekt megvalósításának konkrét lépéseit, illetve az Ön teendőit, amennyiben 
kezdeményezésünkhöz csatlakozni kíván. 
 
A projekt fő célja a kapcsolatteremtés európai nemzetek középiskolásai és iskoláik között, melynek első lépéseként 
más nemzetiségű társaik szenvedélyét, az őket „flow-élményhez” juttató tevékenységeket szeretnénk bemutatni nekik. 
Ennek keretében Prezi formátumú bemutatókat gyűjtünk Európa 31 országának ifjúságától, majd egy online felületen 
egy nemzetközi Prezi-gyűjtemény részeként megtekinthetővé tesszük őket. 
 
Kezdeményezésünkhöz a következő módon csatlakozhat: 
 
HA ÖN DIPLOMÁCIAI TESTÜLET, ISKOLASZÖVETSÉG KÉPVISELŐJE: 

1.) Látogassa meg a www.studenteurope.eu weboldalt, a projekt hivatalos weboldalát, ahol minden információ 
és elérhetőség rendelkezésére áll ahhoz, hogy tájékozódjon a projektről, illetve kapcsolatba lépjen a 
szervezőkkel, különösképp az Ön országáért felelős koordinátorral! 

2.) Kérjük, ajánlja, terjessze projektünket az Ön által ismert iskolaigazgatók, diákok körében, vagy adja meg 
számunkra az elérhetőségüket.  

3.) Különös tisztelettel kérjük arra, hogy az Ön által képviselt intézmény nevében írjon nekünk olyan 
ajánlólevelet, amelyet az Ön országában működő iskolák igazgatóinak saját diplomatáik, oktatási 
tisztségviselőik támogatásának jeléül megküldhetünk.  

 
HA ÖN ISKOLAIGAZGATÓ, ISKOLAI KAPCSOLATTARTÓ: 

1.) Látogassa meg a www.studenteurope.eu weboldalt, a projekt hivatalos weboldalát. Diákjai ezen a felületen 
regisztrálhatnak a flow.student.europe közösségbe, és ide tölthetik fel pályamunkáikat is. 

2.) A http://studenteurope.eu/rolunk_en.php oldalon találja angol, német, francia, spanyol és olasz nyelveket 
beszélő, fiatal koordinátoraink listáját a hozzájuk tartozó országok felsorolásával, elérhetőségeikkel együtt. 
Ha további információra van szüksége, ne habozzon kapcsolatba lépni az Ön országáért felelős 
koordinátorral!  

3.) Kérjük, ajánlja diákjai figyelmébe projektfelhívásunkat, melyet jelen levél mellékletében megtalál! 
 
HA DIÁK VAGY: 

1.) Látogass el a www.studenteurope.eu weboldalra, és regisztrálj! 
2.) Válaszd ki azt a tevékenységet, amelyikre a következő leírás a leginkább illik: „Teljesen el vagy mélyedve egy 

tevékenységben azért, ami. Az egó elveszik. Az idő repül. Minden tett, mozdulat és gondolat elkerülhetetlenül 
következik az előzőből, mintha jazzt játszanál. A teljes lényed elmélyed benne, képességeidet pedig a végsőkig 
kihasználod.” Ez a tevékenység hozza el számodra azt, amit Csíkszentmihályi Mihály pszichológus-professzor 
„flow-élménynek” nevez. A tevékenység lehet művészeti, kulturális, közösségi, sport- vagy tudományos 
jellegű. 

3.) Mutasd be nekünk a flow-tevékenységed egy Prezi-bemutató formájában, melyet a www.prezi.com 
weboldalon készíthetsz el. A prezentáció tartalmazhat szöveget, képeket, hanganyagot vagy kisfilmet is. 

4.) A honlapra való bejelentkezés után töltsd fel Prezi-bemutatódat a www.studenteurope.eu oldalra, hozzád 
hasonló korú európai diákok flow-tevékenységei közé. 

5.) Ha bármikor kérdésed, gondolatod, javaslatod, megjegyzésed akadna, vagy segítséget szeretnél kérni abban, 
hogy kapcsolatba léphess európai diáktársaiddal, bátran keresd meg az országodért felelős, angol, német, 
francia, olasz és spanyol nyelveken beszélő koordinátort, aki hamarosan felveszi veled a kapcsolatot, hogy 
eligazíthasson. 

6.) Csatlakozz be az európai áramlásba 31 országból származó diáktársaid mellé! 
 
Amennyiben további kérdéseik volnának, bátran keressék az Önök országáért felelős koordinátort! 
A gyümölcsöző együttműködésben bízva európai polgártársi üdvözlettel, 
 
Menyhárt Sándor iskolaigazgató, projektfelelős 
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