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„Élezd meg a fűrészt!”
Pedagógusok szakmai és mentális megújulása 

a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
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 A köznevelési intézmények munkatársainak
mobilitása (K01)

 A pályázásra jogosultak köre:
a 2016-tól önálló ügyvitellel rendelkező,
oktatási képzési tevékenységet folytató
feladatellátási helyek önállóan pályázhatnak:

a) szakmai látogatás (Job shadowing) és 

oktatási tevékenység egy külföldi oktatási 

intézményben,

b) munkatársak képzése: továbbképzésen, 

nyelvtanfolyamokon való részvétel.
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A programban részt vevő országok

 Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, 

Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, 

Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 

Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, 

Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, 

Szlovákia, Szlovénia, Svédország.

 Az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia.

 Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: 

Macedónia, Törökország, Szerbia.
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A támogatás:

 Utazási támogatás.

 Megélhetési költség.

Szervezési támogatás.

 Kurzusdíj: 70 EUR/nap, 

maximum 700 euró/fő/projekt.
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Tempus Közalapítvány:
https://tka.hu/palyazatok/108/-erasmus

 Aktuális pályázati lehetőség:
2020. február 5. szerda, brüsszeli idő szerinti
déli 12 óra.
A projekt lehetséges kezdete:
2020. június 1. - 2020. december 31.

 A pályázati felhívás, az űrlap és a különböző tájékoztató
és támogató dokumentumok letölthetők a Tempus
honlapjáról a Pályázati dokumentumok/2019 Mobilitási
pályázatok oldalon.

 Előzetes regisztráció az Európai Bizottság Organisation
Registration System (ORS) portálján, ezután szükséges a

részvételi kritériumok ellenőrzése, majd az e-űrlap
kitöltése és online benyújtása.

https://tka.hu/palyazatok/108/-erasmus
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A projektcsapat

 Jártasság: két tannyelvű oktatás,  neveléstudomány, 
pedagógiai pszichológia, tehetséggondozás, pedagógiai 
mérés-értékelés,  minőségfejlesztés;

 magas szintű német (3 fő) és portugál, illetve angol (1 fő) 
nyelvtudással rendelkeznek;

 képviselik az iskolai szakmai élet több szegmensét: német 
nyelvoktatás, tantárgyak célnyelven oktatása, 
tehetséggondozás, alsó és felső tagozat, napközis nevelés és 
oktatás, iskolavezetés;

 nyitottak a tudásmegosztásra.

Bódizs Anikó

Egri Ágnes

Juhászné Bóka Szilvia

Kereszturi Marianna
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Céljaink: 

1. A szakmai tudás megújítása. 

2. A tanulók érzelmi, testi és szellemi fejlődése 

érdekében a megismerési folyamatok bővítése; a 

tanulási stratégiák bővítése, hatékonyabb tanórai 

differenciálás; 

3. tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése,

4. a negatív stressz, túlterheltség és fáradékonyság 

leküzdése a pedagógusok esetében.
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4 mobilitási tevékenység:

 egy 40 órás továbbképzést Egernsund/Graasten (Dánia) helyszínen, 
német nyelven: Wie bleibe ich gesund und fit im Lehrerberuf? 
(Hogyan maradjak egészséges és fitt a tanári pályán?) témában: 
2020. február

 egy 25 órás továbbképzés Lindau (Németország) helyszínen, német 
nyelven: Language & Methodology for Teachers of German as a 
Foreign Language (Nyelv & Módszer tanárok részere, akik a német 
nyelvet idegen nyelvként tanítják) témában: 2019. június-július

 egy  ötnapos képzés Lisszabon (Portugália) helyszínen, portugál és 
angol nyelven: Interculturality and creativity (Interkulturalitás és 
kreativitás az oktatásban) témában: 2019 július

 és egy ötnapos képzés Graz (Ausztria) helyszínen német nyelven: 
NLP für den Unterricht (Neuro-lingvisztikus programozás a 
tanításban) témában: 2019. október.


