NYERTES ERASMUS + KA1-ES
PÁLYÁZAT ISKOLÁNKBAN

Iskolánk első alkalommal pályázott az Erasmus+ KA1 program keretében külföldi
tanártovábbképzésre. Pályázatunk a 91. helyet érte el a támogatott 104 budapesti és vidéki általános
iskola és középiskola, valamint 9 tartalékos iskola közül.
A nyertes intézmények listája a
https://tka.hu/docs/palyazatok/ka101_eredmenyek_20202005071349.pdf linken érhető el.
Az iskola projektjének címe: A nyelvtanár szerepének változása a XXI. században
Az elnyert pályázati összeg: 8679 euró , melynek révén 3 kolléga (Gyurkityné Szekeres Enikő,
Halmosné Morvai Éva, Széll Nóra) vehet részt külföldi, tanítást-tanulást segítő kurzusokon Máltán. A
projektben résztvevő kollégák angol nyelvet tanítanak.
A pályázat célja, hogy a tanítás során előremutató módszerek alkalmazásával, valamint folyamatosan
megújuló

tanulási

környezet

biztosításával

segítse

a

tanulók

motivációjának

fejlődését.

A tanfolyam alatt lehetőség van korábbi nyelvtanítási ismereteink fejlesztésére, számos elméleti és
gyakorlati módszerrel (pl. a kiejtés szórakoztatóvá tétele, a kooperatív tanulás). Megismerkedhetnek
interaktív eszközök alkalmazásával, új oktatási módszerekkel és technikákkal, a XXI. századi korszerű
osztályterem kialakításának ötleteivel. Multikulturális környezetben cserélhetünk információt és
tapasztalatot. A tanfolyam során a résztvevők lehetőséget kapnak számos olyan módszer gyakorlására
és áttekintésére, amelyek elősegítik a nyelvi osztályok felépítését, lehetővé téve egy dinamikus és
ösztönző tanulási környezet megteremtését. A tanulási stílusok, a kiejtés, a saját anyagok létrehozása
online szoftver segítségével mind eszközei a tanári készségek fejlődésének. Ez a tanfolyam a BP-BLTM
– legjobb nyelvtanítási módszerek projekt (BP – BLTM) eredményeire támaszkodik. Ez egy olyan uniós
projekt, amelynek célja a kommunikatív oktatási módszerek feltárása, valamint kézikönyvek, órák és
videók írása, amelyeket az EU-n belül a tanárok felhasználhatnak
Bár jelenleg a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az Erasmus+ mobilitási pályázatok
megvalósításának ütemezése is megváltozott, a szervezők biztosították a résztvevőket, hogy amint
lehetőség nyílik a külföldi utak szervezésére – a megfelelő óvintézkedések mellett – a nyertes
projektek megvalósulhatnak.
Sugovica ERASMUS+ csapata: (Gyurkityné Szekeres Enikő, Halmosné Morvai Éva, Kővágó Dorottya,
Széll Nóra)
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

