Külföldi továbbképzéseken jártunk
Új pályázati hírek a Templom Téri Német Nemzetiségi Iskolából
A 2015-ben nyertes, 11 pedagógus mobilitását lehetővé tevő Erasmus+ mobilitási pályázatunk után 2016. februárjában
újabb projekttervet nyújtottam be az iskolavezetés támogatásával a Tempus Közalapítványhoz. Májusban nagy örömmel
vettük a hírt, miszerint a tervezetünket elfogadták. Országosan 381 tanár kapott lehetőséget arra, hogy külföldi továbbképzésen vegyen részt, ebből 10 ismét a mi tantestületünk tagja lett. A kollégák mindegyike nyári kurzust választott.
A 2015-ös pályázat megvalósításával sikerült elérnünk, hogy ma már minden nyelvtanárunk és tanítónk elmondhatja, hogy járt és tanult a célnyelvi országban. Kiemelt helyet kaptak az informatikai eszközök tanórai felhasználását
oktató tanfolyamok és az általános, nem nyelvtanároknak szóló nyelvi kurzusok. Fontosnak tartjuk, hogy egyik gyógypedagógusunk is járt a szakjának megfelelő továbbképzésen. A jelenlegi, második pályázatunk komoly továbblépést
jelent az iskola életében, hiszen most még nagyobb az idegen nyelven beszélő, nem nyelvszakos pedagógusok száma.
Ők a saját tantárgyuknak megfelelő módszertani tanfolyamokon vettek részt.
A projekt jelenlegi szakaszában zajlik a tanultak kipróbálása, alkalmazása és megosztása a tantestület többi tagjával.
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