
 

Európai perspektíva: a pályázatról dióhéjban 

Iskolánk, a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium a 2018/19-es tanévben sikeres pályázatot nyújtott 

be a köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása típusú, Európai Bizottság által 

támogatott Erasmus+ pályázati kategóriában. Nyertes pályázatunk címe Európai perspektíva 

(Szerződésszám: 2019-1-HU01-KA101-060609). A Projekt futamideje 18 hónap, 2019.06.01. 

és 2020.11.30. között kell megvalósulnia a mobilitásoknak.  

Az Európai Fejlesztési Tervünk hosszú távon megfogalmazza az iskola nemzetköziesítésének  

lépéseit a XXI. század második évtizedében. Stratégiai célunk újabb partnerkapcsolatok 

létesítése mellett, hogy diákjaink 90 %-ának biztosítsuk tanulmányaik idején külföldi 

tanulmányúton való részvételét, az egyetemen továbbtanulni szándékozó diákok 100 %-ának 

sikeres nyelvvizsga/emelt szintű nyelvi érettségi letételét, megelőzzük a korai iskolaelhagyást 

és a motivációvesztést, tudatosítsuk az európai értékek tiszteletben tartását, toleranciára, 

együttműködésre neveljünk, és a pedagógusok személyes példamutatásán keresztül mutassuk 

be az élethosszig tartó tanulás jelentőségét. Az Európai Fejlesztési Tervünk végrehajtásának 

első szakaszában négyen nyelvi és módszertani szempontból köteleztük el magunkat 

kompetenciáink további fejlesztésére. 2019 nyarán intenzív nyelvi és módszertani kurzusokra 

jelentkeztünk. Ketten Pál Éva kolleganőm és én a Trinity College-ban tanultunk Dublinban az 

English Matters szervezésében megvalósult két kurzuson: English for teachers (A2, B1) in 

Ireland címűn és az English and Culture: Methodology of Culture for Teachers of English 

címűn. Kunos Nóra kolleganőm Barcelonában a Europass Teacher’s Academy szervezésében 

vett részt a Classroom Practice and Stress Management: review your teaching skills and 

practise mindfulness című módszertani kurzuson. A sort Vizi Noémi kolleganő folytatta, aki 

Vallettában, Máltán az Carob Institute-Empowering Teachers  szervezésében megvalósult a Fit 

in Deuch című módszertani kurzuson vett részt. Végül a Végvári Roberta kolleganő által 



látogatott, International Project Center által szervezett Better English for Teachers című 

nyelvi kurzus zárta sort.  

Mindannyian úgy éreztük, hogy feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk, nagyon sok hasznos 

tapasztalatot szereztünk, s a pályázatunk első szakaszában megfogalmazott célkitűzésinket 

sikerült megvalósítanunk. A megvalósítás második szakaszában további hét mobilitás 

megvalósítására kerül sor a tanév folyamán, melyekről szintén beszámolunk. 

Honlapunk Erasmus+ felületén szeretnénk mindezekből ízelítőt nyújtani kollégáinknak, 

diákjainknak, s minden érdeklődő olvasónak, leendő diáknak, szülőnek, más intézménybeli 

kollégának, akik ezáltal betekintést nyerhetnek az iskolánkban folyó tanítási-nevelési 

gyakorlatba.  
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