
Munkánkat megalapozó, átfogó intézményi célunk az élethosszig tartó tanulásra való 

felkészítés. Ezt kiegészíti a családok aktuális törekvése, hogy a gyermekeik a nemzetközi 

színtéren is megállják a helyüket. Ezen célok megvalósításának támogatására, az 

intézményvezetés célul tűzte ki a gyerekek nemzetközi kapcsolatépítő és megtartó 

képességének fejlesztését. Ez két fő területre, az angol nyelvi készségekre és a digitális 

kompetenciára irányul. A fejlesztés eszköze a nemzetközi kapcsolatépítés elsősorban az iskola 

eTwinning jelenétének és tevékenységének bővítésével. A jelen Erasmus+ KA1 mobilitási 

projekt célja az, hogy az intézmény nemzetköziesítését és a tanulók egyéni, informális 

kompetenciafejlesztését támogató új intézményi innovációban kulcsszerepet játszó 

pedagógusokat felkészítsük a program előkészítésére és megvalósítására. A felkészítés 

részeként munkatársi mobilitásokkal kívánjuk biztosítani a pedagógusok részvételét az 

Egyesült Királyságban, Írországban és Spanyolországban szervezett angol nyelvű 

továbbképzéseken. A felkészítés további szakaszában munkacsoportot hozunk létre a mobilitás 

során szerzett tapasztalatok megosztására. A fő érdeklődési területeink az angol nyelv és 

kultúra, módszertan az angol, testnevelés és vizuális kultúra órákon, iskolavezetés, 21. századi 

oktatástechnológia, valamint a környezettudatosságra nevelés. 

A két éves mobilitási pályázat tíz kolléga két hetes európai továbbképzését tartalmazza. 

2020 nyarán egy felsős vizuális kultúra tanár módszertani továbbképzése lesz az első 

Barcelonában. Ezt követően egy testnevelőtanár vesz részt módszertani és nyelvi képzésen 

Droghedában és Dublinban. A harmadik egy kémia-biológia szakos pedagógus 

oktatástechnológiai továbbképzése lesz Oxfordban. Ezután az angol szakos intézményvezető-

helyettes a kapcsolatépítő és megtartó készségek valamint az innovációs készségek 

fejlesztésére irányuló vezetői továbbképzésen vesz részt York-ban. Ezt egy alsós tanító angol 

nyelvi képzése és egy angol tanár 21. századi oktatástechnológiai továbbképzése követi 

Cambridge-ben. 2021 nyarán elsőként, az iskola pedagógiai asszisztense nyelvtanfolyamon és 

a környezeti nevelésről szóló módszertani kurzuson vesz részt Droghedában. Eközben egy 

angol szakos tanár angol szakmódszertani képzésen fog tanulni Exeterben, az iskola 

intézményvezetője pedig angol nyelvtanfolyamon vesz részt Oxfordban. A mobilitások sorát 

egy angol szakos pedagógus oktatástechnológiai továbbképzése zárja Scarborough-ban.  

A nemzetközi mobilitás energizálni fogja a nevelőtestületet. Az egész iskola 

érdeklődése a külföldi tanulás, a nemzetközi szintér, az angol nyelv tanulásának fontossága felé 

fordul. A pedagógusok vállalása példát ad a gyerekeknek az élethosszig tartó tanulásról és a 

nyelvtanulás fontosságát erősíti számukra. A szakmai továbbképzések által támogatott 

pedagóguskompetenciák mellett várható hatásként minden résztvevő kollégának fejlődnek az 



angol nyelvi készségei és digitális kompetenciái. A mobilitások nemzetközi tapasztalatcsere, 

ötletgyűjtés és kapcsolatépítés lehetőségét adják a mobilitást követő eTwinning kapcsolatok és 

programok létrehozásához. Ilyen módon lehetőség nyílik egy intézményi szinten fenntartható, 

minden tanuló számára elérhető informális tanulási lehetőség kifejlesztésére az angol nyelvi 

kompetencia és a digitális kompetencia egyéni fejlesztése terén. 

 


