
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 tovább-
képzésen 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 elmond-
hatja, 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 gyógy-
pedagógusunk 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.
Krizsánné Ferenczi Ildikó, angol nyelvtanító, projekt koordinátor
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Művészetpszichológia. A tanfolyam segít 
a bennünk rejlő kreativitás előhívásában 
és közelebb visz a művészetekhez.

Gyakorlati képzés IKT eszközök 
használatáról, csodálatos 

természeti környezetben Máltán.

Oxford - a történelmi város kiváló 
helyszíne volt a színvonalas angol 

módszertani képzésnek.

Egy nyári hét Düsseldorfban, 
sok-sok új ötlet, vidám, nemzetközi 

társaság. Egy élmény volt.

Modern tanítási módszereket 
ismertem meg Bécsben, a tradíció és 

az elegancia városában.

Drámapedagógiai szemlélettel 
ismerkedtem meg, rengeteg 

gyakorlattal fűszerezve, 
a tengerparti Splitben. 

Pilisvörösvár

Testnevelő tanárok nemzetközi 
találkozóján vettem részt
 Írországban, Dublinban.

English for Teachers - Nyelvtan-
folyam tanároknak Dublinban. Újra 

iskolásként a Trinity College-ban.

Oxford - Angol kommunikációs 
tréning a világ egyik 

leghíresebb egyetemén.

Két hetes német nyelvi kurzuson 
vettem részt Bajorország 
egyik gyöngyszemében, 

Regensburgban. 
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