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EDUCATION WITHOUTH BORDERS 

Education through 

active citizenship  

This final product was made by the students from all the partner schools (Liceul Tehnologic 
PETROL Moreni, Romania; Bower Park Academy, Romford, England;  Lycée Antoine Roussin, 
Saint-Louis, France; Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni, Romania; Szent István Egyházi Általános 
Iskola és Kollégium, Mako, Hungary)  during the  Learning, teaching, training activity held by 
the Hungarian school between 24th and 28th of May 2021. 

The European Commission's support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.





Ez a képeslap az "Iskola határok nélkül" c. Erasmus projekt
terméke. Készítői francia, angol, román és a makói Szignum

Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola tanulói, akik munkájuk
és kreativitásuk eredményét az "A szivárványon túl alapítvány"

támogatására ajánlották fel. 
Kérjük tisztelettel, hogy a képeslap árát (200 Ft) küldje be

gyermeke osztályfőnökének. 

This postcard is product of an Erasmus project entitled
"Education without Borders". Its creators are French, English,

Romanian and students of the Szignum Bilingual Church
Primary School in Makó, Hungary. They offered the results of
their work and creativity to support the "Beyond the Rainbow

Foundation".
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Hand in hand for a
better world !
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