
A 2015-ÖS ERASMUS+ PÁLYÁZATUNKAT NÍVÓDÍJRA JELÖLTÉK, A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNYNÁL MEGTARTOTT KONFERENCIÁN
ISMERTETTÜK A PROJEKTÜNKET

INTERKULTURÁLIS KÉSZSÉGEK A GYAKORLATBAN - ERASMUS+ KONFERENCIA

Erasmus+ konferencia az elmúlt év legjobb projektjeinek bemutatkozásával a
köznevelés, a szakképzés és a felnőtt tanulás területéről.

Időpont: 2016.05.26.

A Tempus Közalapítvány rendezvényének a célja, hogy megismertesse és széles

szakmai közönség számára tegye hozzáférhetővé az Európai Unió oktatást és

képzést támogató programjában megvalósított nemzetközi együttműködések

tapasztalatait, módszertanát és az intézményekben folyó munka szakmai

eredményeit.

A konferencia időpontja:

2016. május 26. csütörtök

Helyszíne:

Aranytíz Kultúrház

1051 Budapest, Arany János utca 10.



A konferencián nívódíjat adunk át az Egész életen át tartó tanulás programban (LLP), illetve az Erasmus+ programban 2015-ben befejeződő, kiemelkedő színvonalú

nemzetközi projekteknek

A rendezvényen kiemelt témaként foglalkozunk az interkulturális készségek fejlesztésével. A délelőtti kerekasztal beszélgetés során meghívott szakértőinkkel több

oldalról igyekszünk megvilágítani az interkulturális készségek fejlesztésével kapcsolatos kérdéskört, módszereket, gyakorlatokat. A kerekasztal beszélgetést

interkulturális módszertani tréning, módszertani műhelyek és projekt bemutatók egészítik ki, így rendezvényünkön erre vonatkozó jó gyakorlatokat is megismerhetnek

a résztvevők.

A rendezvényre várjuk a köznevelési, szakképzési és felnőtt tanulás területéről érkező intézmények vezetőit, oktatóit, munkatársait, szakmai szervezetek, fórumok

képviselőit, az érintett szektorokért felelős döntéshozókat, szakértőket.

Program:

9:30-
10:00 Regisztráció

10:00-
10:15

Megnyitó
Nemeslaki András, a Tempus Közalapítvány elnöke

10:15-
10:30

20 éves a Tempus Közalapítvány. Hogyan járult hozzá az oktatás és képzés fejlődéséhez az
elmúlt két évtizedben?
Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány igazgatója

10:30-
11:30 Kiemelkedő színvonalon megvalósított nemzetközi együttműködések elismerése – Nívódíjátadó



11:30-
11:50 Kávészünet

11:50-
13:15

Kerekasztal-beszélgetés: Hogyan fejleszthetők az interkulturális készségek a gyakorlatban?

Résztvevők:
Dr. Nyguyen Luu Lan Anh, ELTE Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet
Dr. Mészáros György, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Illyés Sándor Szakkollégium
Komjáthy Zsuzsanna, Artemisszió Alapítvány
Tóth Adrienn, Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium, Egységes
Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és Kollégium, Erasmus+ koordinátor
Gyulai Anna, Erasmus+ hallgató és középiskolai mobilitás óra előadó

13:15-
14:15 Ebédszünet

14:15-
15:45

PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK

I. Módszertani műhely: Az interkulturális tanulást tudatosító eszközök és módszerek a
nemzetközi mobilitási programokban - a témával ismerkedők számára -
Kovács Vanda, tréner (14:15-15:45)

II. Projektek módszertani bemutatói

1. Szandaszőlősi Általános Iskola - Picassótól a lego animációig: új módszerek, tantárgyköziség és
változatos művészeti technikák egy nívódíjas projektben  (14:15-14:45)

2. ArtMan Mozgásterápiás Egyesület - Kapcsolatok Szövete - rövid  utazás a figyelemben, a testben, a
térben - (15:15-15:45)

III. Projekt bemutatók 1.
(25 perces kiscsoportos bemutatók párhuzamosan, egymás után kétszer, forgószínpad szerűen)

1. ÉK Egyesület - 3 D-s virtuális múzeum a jövő ácsmestereinek



2. Károlyi Mihály Szakközépiskola - A kis- és középvállalkozások európai működése – közgazdasági tanulók
tapasztalatszerzése
3. Katolikus Karitász - Tanuljunk egymástól – példagyűjtés és példaadás a szenior önkéntességben
4. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskolája -
App-ok, linkek - avagy skandináv iskolapélda alapján: hogyan motiválhatók a 21. századi gyerekek?

5. Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakképző Iskolája és Kollégiuma - Műszaki tanulók gyakorlata a
német iparban
6. Shetland U.K. Nyelviskola - A 45 év feletti korosztály speciális nyelvoktatási módszertana
7. ArtMan Mozgásterápiás Egyesület - Szomatikus módszerek, művészet és kreativitás a hátrányos helyzetű
emberekért – tapasztalatcsere a jól működő módszerekről
8. Szandaszőlősi Általános Iskola- Projektszemlélet a gyakorlatban: új módszerek, tantárgyköziség és
változatos művészeti technikák egy nívódíjas projektben

IV. Projekt bemutatók 2.
(25 perces kiscsoportos bemutatók párhuzamosan, egymás után kétszer, forgószínpad szerűen)

1. Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete - Caleidoscop – cukrászati trendek tanulmányozása
Amalfi partvidékén, Toscanában, a Cote d’Azur-on és a Loire mentén
2. Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája - Egészségtudatos magatartás alakításának intézményi
lehetőségei - Vitálmanók, Fittmanók, Eszkimókák a gyakorlatban
3. Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskolája - Tanúsítványos projekt – Turisztikai és vendéglátó
szakmai gyakorlatok Angliában és Franciaországban
4. Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium - Motiváció az angolórán – nyelvtanítási
praktikák Észak-Írországból
5. Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium - Minőségi nyelvtudás az európai szellemiség jegyében - nem
csak nyelvszakos pedagógusok idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése


