
                                                                          
 
 

 

Szakmai összefoglaló a Gödöllői Török Ignác Gimnázium  

„Európában tanítunk – Európától tanulunk. Új esélyek pedagógusainknak.”  

című Erasmus+ pályázatáról. 

 

 

A Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban nagy hagyománya van az Európai Unió által 

meghirdetett pályázatokban való részvételnek. Az elmúlt évek sikeres egyéni pályázatai után 

(5 pedagógus kolléga vett részt 2 ill. 3 hetes kurzusokon) 2014-ben nyertes 

Erasmus+pályázatunk keretében 11 kollégánk tanulmányozhatta egyhetes jobshadowing 

tevékenységek során a pályakezdők mentorálásának gyakorlatát Angliában, Németországban 

és Hollandiában. Ennek logikus és szerves folytatása volt a most záruló projekt, melynek 

keretében újabb 18 munkatársunk készülhetett fel arra, hogy a jövőben az európai közösség 

pedagógusainak felhalmozott tapasztalatából mind többet hasznosítva és azt saját tudásával 

tovább gazdagítva még tágabb európai dimenziókban dolgozhasson.  

Első lépésben egy részük esetében az idegen nyelvi kompetenciák jelentős fejlődésére 

volt szükség, hiszen sajnálatosan tantestületünkre is jellemző a magyar pedagógus társadalom 

nagy problémája, hogy idegen nyelv szakos kollégáinkon kívül pedagógusaink nagy része nem 

tud idegen nyelven kommunikálni. A 24 hónapos projekt során végül 9 idegen nyelv tanárunk 

és 9 nem idegen nyelv szakos kolléga vett részt kéthetes angol és német nyelvű szakmai 

képzésen vagy nyelvtanfolyamon Angliában és Németországban.  A nem nyelvszakosok is 

rendelkeztek elvben A2-B2 szintű nyelvismerettel, ami azonban legtöbbjük esetében aktív 

kommunikációra nem volt elegendő. A projekt résztvevőinek nyelvi kompetenciái jelentősen 

javultak, elvárásaink szerint valamennyien valós bemeneti nyelvi szintjükhöz képest legalább 

egy szinttel előrébb léptek, elsősorban szövegértési és szóbeli kommunikációs készségeik 

fejlődtek. Így lehetővé válik mind több kollégánk nemzetközi tapasztalatszerzése, többoldalú 

projektekbe való bekapcsolódása, ami a kollégák pedagógiai és módszertani tájékozottságának 

terén is további komoly előrelépést hozhat.  Az iskolánkban folyó  idegen nyelvi és két tanítási 

nyelvű képzés, referencia és mentoráló intézményi, valamint gyakorlóiskolai tevékenységünk 

is egyre magasabb színvonalúvá válik ezáltal.  A szakmai továbbképzések fő témakörei a 

következők voltak: modern módszertani ismeretek (Multiple Intelligences, C1 idegen nyelvi 

szinten álló diákok tanítása), IKT alkalmazás, CLIL, mentorképzés, tanári vezetői készségek 

fejlesztése, országismereti és szaktárgyi ismeretek. Projektünkben mindezen tevékenységek 

során megvalósult az egyéni és szervezeti tanulás egysége, a megszerzett tudás, készségek és 

ismeretek az egész iskolai és tágabb helyi közösség gazdagodását szolgálják. 

 


