ERASMUS+ PÁLYÁZAT 2019-2021
MOTIVÁCIÓ, MEGÚJULÁS, MOBILITÁS
2019 januárjában Erasmus+ KA1 Köznevelési Intézmények Munkatársainak Mobilitása
pályázatot nyújtottunk be, amely támogatást nyert, így a vállalt 2 éves időtartam alatt, 2019 júniusa
és 2021 júniusa között, megvalósíthatjuk mobilitásainkat.
A projektben résztvevő, lelkes tanárok angol és francia nyelvszakos, illetve könyvtár -biológia
és kémia-etika-filozófia szakosak:
Buda Andrea – projektmenedzser
Dr. Péterné Soltész Katalin – szakmai vezető
Varga Zsuzsanna – pénzügyi vezető
Fenyvesi Judit – projektasszisztens
Lakatosné Tóth Ildikó
Lőrinczné Bak Magdolna
Nagy Márta
Viski Zoltán

A projekt benyújtásának igénye azért fogalmazódott meg bennünk, mert már hosszú ideje
foglalkoztunk a tanítási munkánkon kívül számos, iskolai oktatáson kívüli tevékenységgel, amelyek
többsége a nemzetközi kapcsolatok építését, a vitakultúra fejlesztését, az innovációs programokban
történő részvételt, nemzetközi és Európai Uniós eseményekre történő utazásokat valósít meg. A
projektben részt vevők közös célja az volt, hogy az ezekhez a plusz programokhoz és tevékenységekhez
szükséges angol nyelvtudást, illetve szakmai továbbképzéseken megszerezhető módszertani
ismereteket és friss motivációt szerezzen meg színvonalas oktatáson, idegen nyelvi környezetben.
Közös célunk tehát, hogy az ezeken a kurzusokon szerzett ismereteket szakmai fejlődésünk
folytatására, ismereteink gazdagítására, új és más technikák elsajátítására fordítsuk, amely nagyon

fontos tényező az általunk tanított kiemelkedően tehetséges és érdeklődő diákok megnövekedett
igényeinek kielégítésében.
Másik fontos távlati célunk, iskolánk nemzetközi kapcsolatainak további építése.
Több választott kurzus témája is érinti az európai civilizációs értékeket, és a foglalkozások során
multikulturális közegben dolgozunk, így több országból érkező kollégával is tudunk tapasztalatokat
cserélni, a jó gyakorlatokat átadni. Továbbá, reményeink szerint, ezeket a kapcsolatokat
felhasználhatjuk a jövőben is, például cserekapcsolatok kiépítésére és közös projektek megvalósítására
az európai összetartozás erősítésének jegyében.
A projektben eddig három mobilitás valósult meg. Lőrinczné Bak Magdolna tanárnő Cannesba utazott, ahol a „Művészeti médiumok pedagógiai alkalmazása nyelvi órán, francia mint idegen
nyelv” elnevezésű kurzuson vett részt. Majd Viski Zoltán tanár úr a „Sajátos nevelési igények (SNI) és
inkluzív nevelés” című továbbképzésre utazott az angliai Scarborough-ba. Végül 2019.
szeptemberében Dr. Péterné Soltész Katalin tanárnő a csodálatos Firenzében „A kreativitás és
innováció beépítése a tanítási gyakorlatba” címmel meghirdetett kurzuson volt aktív résztvevő.
A további kurzusok résztvevői Görögországba, Angliába, Máltára, Csehországba és
Franciaországba látogatnak a jövőben.

Reményeink szerint tantestületünk több tagja is kedvet kap a jövőben hasonló Erasmus+
mobilitási pályázatban való részvételhez, így ők is bevonhatók, képezhetők és mozgósíthatók lesznek
a további nemzetközi projekt kivitelezésében, ami diákjaink érdekeit szolgálja. A térség egyik
legrangosabb iskolájaként a mobilitás tapasztalatai révén aktívabb szerepet kívánunk vállalni az
intézményen kívüli tudásmegosztás folyamataiban is.
Célunk, hogy az európai közösséghez való tartozás és attitűd belső motivációvá váljon, megjelenjen az
egyéni és intézményi szintű gondolkodásmódban is, ehhez nagy segítséget nyújt a külföldi országokban
szerzett közvetlen tapasztalat.
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