
 

2022. december 30-án lezárásra került intézményünk által előszőr megpályázásra került és 

sikeresen elnyert Erasmus KA1+ pályázata Szakmai megújulás, nyelvi fejlődés, pedagógus 

kompetenciák erősödése az Újalmában” címmel. A programban iskolánk kilenc munkatársa 

vett részt módszertani megújulás és pedagógus kompetenciák megerősödése céljából.  

A pályázatban kitűzött céljaink elérését sikeresnek érezzük, mivel úgy tapasztaljuk, hogy  

- nyelvi kompetenciáink fejlődtek, a külföldi szakemberekkel való kapcsolattartás 

intenzívebbé és szorosabbá vált  intézményi látogatások és jó-gyakorlatok közös 

megosztásán keresztül  

- tanulók személyiségének és közösségeiknek fejlesztése céljából aktívan 

alkalmazzuk a coaching módszert 

- tudatosan törekszünk a pozitív gondolkodás és a pozitív kommunikáció 

megerősítésére 

- bevezetésre került a Context4Content módszertana tanítási órákon és projektek 

alkalmával 

- megismertük a a neuroedukáció gyakorlati alkalmazását, ami az önfejlesztés 

fontos eszközeként új kutatási eredmények megismerésén keresztül 

tevékenységünk hatékonyságának pontosan felmérésének alapja lett 

- az élményközpontú, tapasztalati úton való cselekedtetés egyre szélesebb körben 

alkalmazásra kerül alsó tagozaton matematika tanítás kapcsán és tervezzük 

ennek kiterjesztését más tantárgyakra 

- egyre szélesebb körben használjuk az IKT eszközöket felső tagozaton az 

audiovizuális eszközök aktív bevonásával 

 

Tapasztalatokat, jó-gyakorlatokat és eredményeket több fórumon igyekeztünk 

megosztani.  

 

- tanítási órákon gyerekek számára,  

- tanári napokon, munkaközösségi megbeszéléseken, hospitálások alkalmával 

saját pedagógusaink számára, 

- nyílt napok bemutató óráin és Kávé habbal elnevezésű interaktív beszélgetések 

alkalmával szülők, más intézményekből érkező szakamberek számára,  

- külső és belső szervezésű workshopokon, bemutató órákon keresztül más 

intézmények pedagógusai számára tettük elérhetővé az általunk szerzett új 

ismereteket és tapasztalatokat. 

A visszajelzések alapján azt tapasztaltuk, hogy az általunk hasznosnak és sikeresen 

alkalmazhatónak gondolt gyakorlatok, ismeretek az oktatás különböző résztvevői 

számára is izgalmasnak bizonyultak, nyitottan  figyelték ezek alkalmazhatóságát, 

pozitívan vélekedtek minden újításról, jó-gyakorlatról. 

 

Publikációk jelentek meg az iskola facebook, instagram oldalain és honlapján.  

 

A pályázati program megvalósulása meghozta azt a lelkesedést, felfrissülést és 

megújulást, amit reméltünk. Olyannyira, hogy biztosan folytatni szeretnénk ezt a 

megkezdett utat és ismét pályázni hasonló mobilitási programra.  

Disszemináció képekben 



 

Workshop, szakmai nap 

 

 

English Fair 

 



 

Tanári nap 

 

 

Kiállítás  

 

  



 

 

A nyár folyamán iskolánk öt dolgozója – Bereczki Ildikó, Berta Orsolya, Dén Dóra, Fenyvesi 

Fruzsina és Turányi Zsófia - sikeres Erasmus+ KA1 program keretében külföldi tanulmányi 

úton vettek részt. Spanyolország, Málta, Horvátország csodálatos városaiban tanulva bővítették 

módszertani eszköztárukat, fejlesztették nyelvtudásukat, és kezdeményezték más iskolák 

pedagógusaival való nemzetközi együttműködési kapcsolatok kiépítését. Mindannyian arról 

számoltak be, hogy ilyen csodás környezetben tanulni hatalmas öröm és motiváltság. A 

tanfolyam mellett mindenkinek jutott lehetőség és idő a pihenésre, és a feltöltődésre 

megismerve a helyi nevezetességeket, látványosságokat.  – ezeket a tapasztalatokat az iskola 

pedagógusaival azóta is folyamatosan megosztva segítik a kollégák szakmai megújulását.  

 

 

A nyár folyamán iskolánk két pedagógusa, Csík Viola és Parditka Orsolya, sikeres Erasmus+ 

KA1 program keretében külföldi tanulmányi úton vett részt. Skócia és Horvátország csodálatos 

városaiban tanulva bővítették szakmai tudásukat. Viola a matematika, Orsi az angol, mint 

idegennyelv tanításának legmodernebb és leghatékonyabb módszereit ismerhette meg. Emellett 

fejlesztették nyelvtudásukat, és kezdeményezték más iskolák pedagógusaival való nemzetközi 

együttműködési kapcsolatok kiépítését.  

Mindketten arról számoltak be, hogy ilyen csodás környezetben tanulni nagy öröm és 

motiváltság. A tanfolyam mellett jutott idejük a pihenésre, és a feltöltődésre megismerve a helyi 

nevezetességeket, látványosságokat  – ezeket a tapasztalatokat az iskola pedagógusaival azóta 

is folyamatosan megosztva segítik a kollégák szakmai megújulását.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


