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Szakközépiskolájának három fős küldöttsége
képviselte iskolánkat a reykjaviki székhelyű
Izlandi Emberi Jogi Központban tartott ötnapos
szakmai látogatáson, ahol a két intézmény
képviselői, olyan nevelési-oktatási kérdésekről
beszélgettek, amelyek mind hazánkban, mind
Izlandon foglalkoztatják a társadalmat. A
mobilitási projekt 2017. október 2-a és 2017.
október 6-a között zajlott le, a Tempus
Közalapítvány gondozásában megjelent, EGT
Alap által finanszírozott Szakmai látogatások
pályázati alprogram keretében. A résztvevők a találkozó alkalmával sort kerítettek a két
országban fennálló alapvető emberi jogi kérdések megvitatására, igyekeztek egymással
megosztani a diák-autonómia megvalósítása vonatkozásában bevált jógyakorlatokat, valamint
- a két országra vonatkozóan - elemezték a diák jogok és kötelességek, továbbá az
esélyegyenlőség helyzete területein meglévő hasonlóságokat és különbségeket.
A szegedi tanároknak lehetősége volt bepillantani az izlandi oktatási rendszer
sajátosságaiba, illetve megismerkedhettek egy olyan, 2017 tavaszán indított, ám máris
sikeresnek mondható pilot projekt részleteivel, amely az erőszak áldozatául esett izlandi
emberek számára nyújt komplex segítséget. A program „Bjarkarhlíð project” néven fut.
Minden olyan 18. életévét betöltött izlandi állampolgár – akár anonim módon – kérhet
segítséget telefonon vagy személyesen a „Bjarkarhlid házban”, akit korábban bántalmaztak,
vagy éppen az adott életperiódusában él át pszichikai, verbális vagy fizikai erőszakot.
A szakmai látogatás megszervezésében és lebonyolításában az Izlandi Emberi Jogi
Központ igazgatója, Margrét Steinarsdóttir és munkatársai voltak a küldő intézmény
képviselőinek segítségére. A látogatás eredményeként további szakmai együttműködésben
állapodtak meg a résztvevők.
Az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a
társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal
való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. A három ország az Európai Gazdasági
Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val.
A 2009-2014 közötti időszakra az EGT Alapok és a Norvég Alapok támogatási összege 1,79
milliárd euró. A norvég hozzájárulás a teljes összeg 97%-át teszi ki. A támogatásból a nem
kormányzati szervezetek, kutatási és felsőoktatási intézmények, valamint a köz- és
magánszektor részesülhet a 12 legutóbb csatlakozott EU tagállamban, valamint
Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. Széleskörű együttműködés folyik a
donor államok szerveivel, és a tevékenységeket várhatóan 2016-ig megvalósítják.

Fő támogatási területek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak,
civil társadalom, egészségügy és gyermekek, a nemek közötti esélyegyenlőség, az
igazságosság és a kulturális örökség.

