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A SZEGEDI SZC VASVÁRI PÁL GAZDASÁGI 
ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM

„Az oktatás nem egy csöbör 
megtöltése, hanem a tűz 
fellobbantása.” 

William Butler Yeats



A SZEGEDI SZC VASVÁRI PÁL GAZDASÁGI 
ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM

• 47 oktató és 500 diák

• Közgazdasági, informatikai, ügyviteli 
ágazatok

• Nyelvi előkészítő évfolyam

• Nappali és esti oktatás

• Alap-és szakképzés



ELŐZMÉNYEK

Több mint 100 éves,

nagy 
hagyományokkal 
rendelkező iskola

Beiskolázás-
létkérdés

Megye-
székhely, 

versenytársak

Nyitni 
kell az 
EU felé

Sok digitális 
eszköz: 
tablet, 

notebook, 
okostábla



CÉLOK

Nyelvtudás 
felfrissítése

Szakmai, módszertani 
megújulás

IKT tudásfejlesztés

Európai jó gyakorlatok 
átvétele

Partner(iskola)keresés

Job shadowing

Versenyképesség

Szakképzési projekt

Egymásra épülő pályázatok

Nemzetköziesítés

Alkalmazkodás a 
munkaerőpiachoz



1. PÁLYÁZATUNK
• Projekt időtartama: 12 hónap

• Résztvevők száma: 14 fő

• Célországok: Egyesült Királyság, Németország, Málta, Írország, 
Franciaország

• Kurzusok: mindfulness, IKT kompetenciák fejlesztése, a nyelvtanítás 
módszertana, motiváció, drámapedagógia

Tevékenységek

Módszertani 
képzés: 10 fő, 
ebből 1 fő az 

iskolavezetésből
Nyelvi képzés:

4 fő, ebből 1 fő az 
iskolavezetésből



Kiutazás előtt (előkészítés)
Szervezés

• Kapcsolatfelvétel 
képzőhelyekkel

• Szerződések megkötése 
(támogatási, ösztöndíj)

• Foglalások, kifizetések 
(kurzusdíj, szállás, utazás)

Felkészítés

• Nyelvi, kulturális ismeretek 
felfrissítése

• Adminisztrációs feladatok 
(Europass, Mobility agreement, 
Quality commitment)

• Disszeminációs terv 
megismerése



Kiutazások alatt (megvalósítás)

• Hetente 1x beszámoló (iskola facebook oldalán)

• Egyéni beszámolóhoz anyaggyűjtés

• Folyamatos jelenlét/posztok a résztvevők zárt facebook csoportjában

• Kapcsolatteremtés a kurzusok résztvevőkkel

• Reáliák gyűjtése

• Monitoring (koordinátorok)

• Tanúsítványok beszerzése



Kiutazások után (disszemináció)
• Eu-survey, egyéni beszámolók

• Tudásmegosztás (workshopok, szakmai és 
élménybeszámolók, bemutatóórák, Vasvári-nap, nyílt 
napok)

•Megjelenés az intézményi honlapon

•Megjelenés a helyi médiában (Délmagyarország, 
Rádió 88)



DISSZEMINÁCIÓS NAP 
köznevelési és ifjúsági csere projekt közös zárása

• Élménybeszámolók

• Workshopok (tanult módszerek bemutatása mikrotanítások
keretében)

• Kerekasztal beszélgetések  

• Meghívottak: nevelőtestület tagjai, az iskola diáksága, a Szegedi SZC 
tagiskoláinak tanárai és vezetői, szegedi iskolák képviselői, 
TKA képviselői, ifjúsági csere projekt szlovén koordinátora

• Tudásmegosztás (workshopok, szakmai és élménybeszámolók)



HATÁS ÉS EREDMÉNYEK
• Motivált, szakmailag és módszertanilag felfrissült tanárok

• Fejlődő nyelvtudás

• Nem várt hatás: kiégés ellen is működik

• Mérhető eredmények: diákok is hasznosnak érzik

• Beépültek a módszerek a tanmenetekbe, a mindennapi gyakorlatba, 
megjelennek a bemutatóórákon, nyílt napokon

• Szemléletváltás

• Szegedi szakmai összefogás alakult ki

• A további E+ pályázatok egymásra épülnek (lépésről lépésre 
megvalósul az intézményi stratégia)



HATÁS
2018 2019 2020

8 fő Egyesült Királyság 9 fő Egyesült Királyság 6 fő Spanyolország

2 fő Németország 4 fő Málta 3 fő Egyesült Királyság

2 fő Málta 1 fő Németország 3 fő Málta

1 fő Írország 1 fő Franciaország 1 fő Csehország

1 fő Franciaország 1 fő Job shadowing
Németország

1 fő Olaszország

1 fő Írország

1 fő Ausztria

3 fő Strukturált iskolalátogatás 
Finnország, Spanyolország, 
Svédország

4 fő Job shadowing
Szlovénia





ERASMUSDAYS

• Disszeminációs nap hatására szakmai kapcsolatok alakultak

• 2019: első közös összefogás (8 szegedi iskola nyertes projektjének 
bemutatkozása közös kiadványban)

• Programok: nyitott kapuk, sárkányhajózás, színjáték bemutatása,

fotókiállítás

• 2020: igény az újabb közös szakmai munkára

• Pandémia – online megjelenés (online összefoglaló kiadvány)

• Nívódíj videóanyagának közzététele







NÍVÓDÍJ

• Anyagi támogatás (150.000Ft)

• Videófelvétel készítése

• Megjelenés a médiában (rádióinterjúk)

• Megjelenés a TKA honlapon,

Pályázati Pavilonban

• Részvétel a Határtalan Hatás konferencián



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

HTTP://WWW.VASVARI.HU/

HTTP://WWW.VASVARI.HU/ERASMUS

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SZEGED.VASVARIPAL

http://www.vasvari.hu/
http://www.vasvari.hu/erasmus
https://www.facebook.com/szeged.vasvaripal

