
 



A PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 



 
 

 Az EU élethosszig tartó tanulás programjának közoktatási 
intézményekre vonatkozó pályázata, 

 Az Egész életen át tartó tanulás program gyerekkortól 
id skoriő leŐedi az élethossziő tartó tanulást, 

 A partnerséői projektek az LLP proőramban részt vev  
országok intézményei, szervezetei közötti 
partnerkapcsolatokon alapulnak,   

 Minden partnerségben az egyik intézmény vállalja a 
koordinátor szerepét,  Őelel s a különŐéle adminisztratív 
és projektvezetési feladatok ellátásáért, többi  intézmény 
pedig partner. 

Amit tudni kell a 
pályázatról:  



MULTILATERÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS: 
 
3 vagy több ország intézményei között 

 

 A program célja 
 A minőség javítása 

 Az európai dimenzió erősítése 

 Az idegennyelv tanulás elősegítése 

 



ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

• Az Iskolai együttműködések lehetővé teszik, 
hogy európai közoktatási intézmények 
nemzetközi együttműködés keretében együtt 
dolgozzanak valamilyen közös témán, mely 
lehet tanuló- vagy intézményközpontú. A 
munkába a lehető legtöbb osztályt/pedagógust 
bevonják, a témát az iskolák pedagógiai 
programjához illesztik. Többoldalú 
együttműködés esetében legalább 3 részt vevő 
országból 1-1 iskola dolgozik együtt.  



2013. 04. 23.  
FORMAILAG MEGFELELTÜNK! 

Görgey Utcai Óvoda Debrecen Animals for the Planet 
Formailag 
megfelelt 

Görgey Utcai Óvoda Debrecen Taking Education Outdoors 
Formailag 
megfelelt 

Gregor József Általános Iskola Budapest Youropean city 
Formailag 
megfelelt 

Gregor József Általános Iskola Budapest A quest 4 Heroes 
Formailag 
megfelelt 

Gróf Széchenyi István Általános Iskola Dömsöd 
Active, sportive, healthy, european youth 
team 

Formailag 
megfelelt 

Gróf Széchenyi István Általános Iskola Dömsöd 
Contemporary famous people of our 
school and region 

Formailag 
megfelelt 

Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola 
Székesfehér
vár 

Renewable Energie - Natural Science 
and European Labour Market 

Formailag 
megfelelt 

Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium, 
Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi, 
Informatikai Sport és Szakképző Iskola, Speciális 
Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest European Art Language 

Formailag 
megfelelt 

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita Óvoda Gyömrő Fairy garden, the empire of health 
Formailag 
megfelelt 



TAKING EDUCATION OUTDOORS 

 

Óvodánk a fenti címhez tartozó projekthez csatlakozott, 
melynek központi témája a külső világ tevékeny 
megismerésének feldolgozása a partner országokkal,  

 

Résztvevő országok(Románia(2),Törökország, 
Magyarország). 



A PROJEKT KOORDINÁTORA- SUCEAVA 



AYDIN- TÖRÖKORSZÁG 



OSTRA- ROMÁNIA 



A PÁLYÁZATBAN MEGHATÁROZOTT CÉLOK: 
 

 olyan technikák, eszközök fejlesztése, melyek a 
szabadtéri oktatás alkalmazásával a diákok 
perspektíváit bővítik, 

 gyermekek motiválása a tanulásban, 

 különböző értékek hangsúlyozása, úgymint a 
barátság, tisztelet, a tolerancia, 

 hasonlóságok és különbségek bemutatása a 
résztvevők életmódja, kultúrája között. 



A PROJEKT SORÁN: 

 a kommunikációs készségek fejlesztése, 

 a demokrácia, a tolerancia, az aktív 
állampolgárság, 

 valamint a minőségi oktatás kerül előtérbe.  



 
A PROJEKTMUNKA SORÁN A KÖVETKEZ  
TERMÉKEKET KELL LÉTREHOZNI: 
  website 

 kézikönyv (módszerek, eszközök, játékok) 

 fotók, videók 

 portfóliók, kiállítások 

 puzzle 

 magazin 

 stb.  



A PROJEKT AKTUALITÁSA 

Napjaink gyermeke: 

 egyre több időt tölt négy fal között, 
 elektronikus játékok, számítógépek veszik 

körül, 

 sokszor virtuális térben él, távol a valóságtól. 



A TANTERMEN/ CSOPORTSZOBÁN KÍVÜLI 
TANULÁSTÓL: 
 
 tanulás népszerűsítését, 
 új tapasztalatok szerzését, 

 kommunikációs készségek fejlődését, 
 sokszínűség elfogadását, 
 gyakorlati tudnivalók elsajátítását reméljük. 



CÉLOK ÉS STRATÉGIÁK 

Általános: 
 - Felhívni a munkatársak, a tanulók és a helyi közösségnek figyelmét a 

kulturális hasonlóság és a sokszínűség fontosságára. 
 - Fejleszteni a gyermekek kreativitását, a versenyképességet. 
 - Fejleszteni a kulcskompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi készségek, a 

kreativitás, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, a digitális, a szociális 
és állampolgári kompetenciák. 
 

Munkatársak: 
 - Szakmai fejlődési lehetőségek biztosítása,tapasztalatcsere a partnerek 

között 
 - Új stratégiák kialakítása a tanulásban, az oktatásban és a nevelésben 
 - Kültéri módszerek és eszközök kialakítása az oktatásban mindenkinek 
 - Pedagógusok ösztönzése a digitális technológia használatára 
 - Az oktatás európai dimenziójának megismertetése a saját hagyományok, a 

kultúra által 



FELADATAINK 

 Folyamatos kommunikáció a partnerintézményekkel 
(e-group) 

 Comenius-sarok létrehozása az óvodában 

 Üdvözlőkártyák, ajándékok küldése  
 Közreműködés egy közös magazin és kézikönyv 

összeállításában 

 A külső helyszínen történő ismeretszerzések 
folyamatos dokumentálása (fotók, videók, cikkek) 

 Beszámolók készítése (félidős, záróbeszámoló) 
 



MOBILITÁSOK 



 
TALÁLKOZÁSOK  
 
 2013. szept.: Suceava/Ostra (Románia) 

 2014. ápr.: Görgey Utcai Óvoda- Debrecen  
(HU) 

 2014. dec.: Aydin (Törökország) 

 2015. jún.: Suceava/Ostra (Románia) 



 

 

Köszönöm a figyelmet!  


