
12 ��� P á l y á z a t i  P a v i l o n  �    2 0 0 9 .  ősz

ÚJ TUDÁSMEGOSZTÁSI ÉS TUDÁSLÉTREHOZÁSI MÓD KEZD MEGHONO-
SODNI A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNYNÁL, AMELY AZ EGYES KOLLÉGÁK 
EGYÉNI ÉRDEKLODÉSE ÉS KÍVÁNCSISÁGA ALAPJÁN INDULT EL.

 A kíváncsiság egyik oka az volt, hogy számos rendezvényünkön (akár cégen belüli, akár 
a pályázók számára rendezett eseményről volt szó) erős passzivitást tapasztaltunk a „né-
zőközönség” részéről. Mivel az elmúlt 12 évben 500-nál is több rendezvényt szerveztük, 
volt alkalmunk megtapasztalni, hogy sokan végighallgatják az előadót, mások előtt nem 
kérdeznek, majd a végén egyénileg félénken feltesznek egy sokak számára releváns kér-
dést az előadónak, de úgy, hogy senki ne fedezze fel a „tudatlanságukat”. Az a legérdeke-
sebb ebben, hogy szinte a teljes nézőközönség ezt gondolja saját magáról.
 Azok, akik oktatással (akár formális, akár informális keretek között történik) foglal-
koznak, tudják, hogy mennyire megnehezíti az ember dolgát az, ha nem kap visszajelzést 
azoktól, akiknek új ismereteket szeretne átadni. Gyorsan kialakul az előadóban az az érzés, 
hogy a „dunába hordja a vizet”… 
 Szerettük volna elérni, hogy a rendezvényeink – amelyek tulajdonlképpen informális 
tanulási alkalmak – egyrészt okozzanak örömet a közönségnek és az „oktatónak”, hozzá-
segítsék a jelenlévőket, hogy az előadóteremben ülők energiája és tudása akadálytalanul 
keringjen és növekedjen. 
 Az egyenletes tudáseloszlás és összeadódás érdekében új módszereket kerestünk a 
rendezvényeink szervezéséhez, amelyet meg is találtunk az „open space” (nyitott tér) és 
a „world café” (Világkávézó) módszereiben. Ezeket az elmúlt évben egyre többször – és 
talán egyre jobban – tudjuk használni. Nem lehet minden rendezvényünket, képzésünket 
ezekre a módszerekre alapozni, hiszen van, amikor a teremben ülők közül valóban csak az 
előadó rendelkezik az adott tudással. ugyanakkor sokszor a résztvevők igenis elegendő 
tudással, tudásszeletekkel bírnak a témáról, és ha lehetőséget kapnak rá, akkor a saját tu-
dásszeleteiket „adják be a közösbe”, és ezzel minden jelenlévő új ismeretekhez, ötletekhez 
jut, kiegészíti a saját eddig tudását. úgy gondolom, hogy a valódi tudásalapú társadalom 
kialakuláshoz azzal is hozzájárulhatunk, hogy lehetőséget adunk az azonos érdeklődésű, 
de nagyon különböző hátterű embereknek arra, hogy párbeszédet, dialógust folytassanak, 
megosszák a gondolataikat és új, közös tudást hozzanak létre. 

KuRuCz KATALIN

A VILÁGKÁVÉZÓ MINT METAFORA 
ÉS A HÁLÓZATI MUKÖDÉS EGYIK MEGJELENÍTOJE
A Világkávézó (World café) módszerének kialakítója Juanita BroWN, amerikai szerve-
zetfejlesztő és közösségi „forradalmár”, aki alapgondolatát az MIT–dialógus facilitátor 
program keretein belül kezdte kikristályosítani korábbi szakmai tapasztalatai, és P. Frei 
munkája alapján, felismerte, hogy az elmúlt 300 év legjelentősebb közösségi, társadalmi 
változásai a kávéházak és szalonok beszélgetőköreiből indultak el… és azt is tudta, hogy 
új korunkban a szervezetek és közösségek ismételt forradalmi átalakulást kell elindítsanak, 
a továbbélés és a hatékony emberi és energia összeadódás érdekében. juanita módsze-
rét idehaza ruZSa ágota terjesztette el dialógus és facilitátor képző programjain. ágota 
szintén ezen az egyetemen tanulta az alapozó, szemléletváltó megközelítést juanitával 
együtt, mely megközelítésnek talán épp a személyesség és az általa terjedő kapcsolatháló 
adja a legnagyobb erejét.

Világkávézó a Nyitott térben
EGYMÁSTÓL TANULÁS, KÖZÖSSÉGI 

INTELLIGENCIA, TANULÓ SZERVEZETEK

A kereső adatbázis 

a Tempus  Közalapítvány 

honlapjáról érhető el:

>> w w w.tka.hu 

>> Pályázatok 

>> Ki mire pályázhat?

Az Önnek szóló 
  lehetőség:

SZEMÉLYRE SZABOTT PÁLYÁZATKERESŐ
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ÚJ TUDÁSMEGOSZTÁSI ÉS TUDÁSLÉTREHOZÁSI MÓD KEZD MEGHONO-

Világkávézó a Nyitott térben

Néhány példa az open space vagy 

a world café módszerrel rendezett 

eseményeken jelen lévok vissza-

jelzéseibol: 

Ön szerint mennyire volt alkalmas a 

választott munkaforma a téma feldol-

gozására?

„…jó volt a sokoldalú témafelvetés és 

a kötetlen hozzászólás lehetosége, 

sok hasznos, továbbgondolásra ér-

demes hozzászólást hallottam, más 

nézopontokat is megismertem.”

„…tökéletesen megfelelt a célra. A 

témák és asztalok közötti kötetlen 

közlekedés segített a beszélgetés 

hasznossá és élvezetessé tételében.”

Mi volt az a 3 legfontosabb gondo-

lat/kulcsszó, ami a mai napon felkel-

tette az érdeklodését?

• „nyitottság az együttmuködésre

•  annak felismerése, hogy elszige-

telten semmit nem lehet csinálni

•  összefogás, egyeztetés láthatóvá 

tétele”

A Leuveni Nyilatkozat magyarorszá-

gi megvalósítása témájú rendezvény, 

2009. június 24.

„A teammunkát nagyon jónak találtam, 

mert lehetoségünk nyílt különbözo 

intézményekbol jött kollégák-

kal tapasztalatot cserélni, megbe-

szélni a változtatási, fejlesztési 

lehetoségeket.”

A Tanulási Eredmények Szerepe 

A Felsooktatás Programfejlesztési 

Gyakorlatában – Eltéro Megközelítések, 

2009. június 10. 

„Köszönöm, nagyon hasznos volt az 

áttekintés! Külön köszönöm, hogy nem 

„frontális” eloadás volt, hanem „cso-

portmunka”, amely a késobbi kapcso-

latokat is megalapozza.” Comenius 

tanárasszisztenseket fogadó iskolák 

felkészíto rendezvénye, 

2009. szeptember 18.
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A Tempus Közalapítvány közel 60-féle 
pályázat koordinációjában vesz részt 
akár pályáztató szervezetként, akár 
információnyújtással segítve a pályá-
zókat. Elmondhatjuk, hogy az oktatás 
és képzés minden szintjén és területén 
tudunk valamilyen lehetőséget kínál-
ni a pályázni szándékozóknak. Éppen 
ezért előfordul, hogy az érdeklődők 
kissé tanácstalanul állnak a lehetősé-
gek előtt, bizonytalanul klikkelgetnek 
honlapunkon a különböző menüpon-
tokra, majd lemondóan legyintenek 
az információáradattól megrémülve. 
A még bizonytalan, a pályázatainkat 
nem ismerő honlaplátogatóknak sze-
retnénk segítséget nyújtani új on-line 
szolgáltatásunkkal, a személyre sza-
bott pályázati keresővel.

Célcsoport (azaz a pályázók köre), illetve té-
materület szerint egy adatbázisba rendsze-

rezve gyűjtöttük össze a pályázati lehetőségeket. Az ön feladata csupán az, hogy bejelölje, 
hogy melyik szakterületen dolgozik, és/vagy milyen célcsoportot érintő pályázatot keres, 
az adatbázis máris kiadja, mely pályázatok szólnak önnek vagy intézményének. Ponto-
sabb találatot érhet el, ha mindkét szempontot egyidejűleg bejelöli.
 A találati listában a pályázat nevén kívül egy rövid leírást is talál róla, ez alapján el-
döntheti, hogy részletesebben is érdekli-e a lehetőség, érdemes-e jobban belemélyednie a 
pályázati kiírás feltételeibe. Itt figyelmeztetjük a közelgő pályázati határidőre is, valamint 
felhívjuk figyelmét az önnek szóló legújabb kiadványokra, illetve aktuális rendezvénye-
inkre.
 Ha még mindig bizonytalan, és kérdései merülnek fel, lehetősége van azokat on-line 
feltenni, melyre kollégáink mielőbb válaszolnak.
 Reméljük, hogy ezzel az on-line felülettel megkönnyíthetjük önnek a kezdeti lépéseket, 
és segítséget nyújthatunk a leginkább önnek szóló pályázat megtalálásában.

Találja meg nálunk azt a pályázati lehetőséget, ami pont önnek szól! l

CSEKE BETTINA
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MI A DIALÓGUS?

„A dialógusban senki nem törekszik 

pontokat szerezni, nem igyekszik 

nyerni és saját elképzelését érvénye-

síteni. Ehelyett inkább egy olyan já-

tékhoz hasonlít, melyben a játékosok 

nem egymás ellen játszanak, hanem 

egymással. A dialógusban mindenki 

gyoztes.

Az ilyen csoportban rejlo erot a 

lézerhez lehetne hasonlítani. A hét-

köznapi fény „inkoherens” annyiban, 

hogy minden irányba szétszóródik: 

a fényhullámok fáziskülönbségben 

vannak, és így nem adódnak össze. 

De a lézer eroteljes sugara kohe-

rens, mivel mindannyian ugyanabba az 

irányba tartanak és így ez a sugár 

olyan dolgokra képes, melyet köznapi 

fénynyalábokkal nem tudnánk elvégez-

ni.” (Prof. David BOHM) 

Ennek a szellemében a bohm-i dialó-

gus és a KARÁCSONY Sándor szemléle-

tében kibontakozó társas-lélek életre 

keltéséhez számos olyan közösségi 

beszélgeto fórum alakult ki új és 

innovatív módszertani háttérrel meg-

támasztva, melyek foglalkozásainkat 

igazán eredményessé és gyümölcsözové 

képesek átalakítani.

Ehhez a tanuló közösséghez mindany-

nyian szabadon kapcsolódhatunk hazai 

és nemzetközi szinten egyaránt: 

 www.solmagyar.ning.com, 

 www.theworldcafecommuniuty.org, 

 www.solintezet.hu, 

akár képzési akár a tanuló muhe-

lyekben történo közös folyamatok 

révén.

 A kávézós rendezvények tagjai szerint a kollektív tanulásnak és a tudás kibontakozta-
tásának hatékony módszere a Világkávézó. Provokatív metafora, amely segíthet minket 
abban, hogy a szervezeti és társadalmi változásokat új fényben lássuk. 
 Hogyan ösztönöz minket a Világkávézó másféle gondolkodásra az egész rendszereket 
érintő innovációkat és intézkedéseket illetően?
 Tudjuk, hogy a kávézó-beszélgetések alapjául a közös kutatás és felfedezés egy lénye-
gesen szélesebb körű természetes folyamata szolgál, amely független a kis kerek asztal-
káktól és a piros kockás terítőktől.

A DIALÓGUS ELTERJEDÉSÉNEK ÉS NÉPSZERUSÉGÉNEK OKAI
 Az elmúlt 200 év oktatási-népoktatási programja, az írás-olvasás tudatlanság felszámo-
lása, a társadalom tagjaiban, a „tömegekben” a részvétel, a közös képviselet és alkotás igé-
nyét keltette életre. Ebben a közösségi térben már nem lehet a hagyományos, hierarchikus 
és tudást leosztó attitűddel eredményesnek lenni. Számos vállalat ismerte ezt fel, és mos-
tanra a szervezeti kultúra enged az erőteljes belső és külső nyomásnak, és a tudás elosztá-
sának, az új tudás teremtésének fontosságát felismerve juttatja versenyelőnyhöz az adott 
szervezetet. E versenyelőny néhány alapkompetenciájáról írok, nevezetesen a kollektív (más 
néven: szervezeti) intelligencia felébresztéséről és a mögöttes elméleti hátteret érintve szá-
mos általam ismert és használt módszerről. írásomban néha szokatlan szókapcsolatokkal 
találkozhatnak, de ez nem személyes stilisztikai különcködés, hanem az új tartalomhoz és 
módszerhez kapcsolódó jelentésváltozás kifejezésére való törekvés következménye.
 

ÖRÖM, TEHER, KIHÍVÁS? 
 A tanulás és a változás: öröm, teher, kihívás. Mindenkinek más. Különösen izgalmas, 
mikor egy egész szervezetnek, intézménynek, sőt a társadalom egészének kell a változás 
és változtatás igényével új tudásra, kompetenciára és készségekre szert tenni.
 A tanulószervezetek fogalma, tudás- és kompetenciatára az elmúlt 15 évben felerősö-
dött érdeklődésre tart számot. Persze átalakultak és gazdagodtak a folyamatok, módsze-
rek és eszközök. A lényeg azonban ugyanaz maradt: az egyéni és a közösségi intelligencia 
sokrétű és komplex fejlesztése, ami egy holisztikus, ökológiai gondolkodásra épülő, tudást 
és kompetenciát fejlesztő mozgalommá nemesedett. Ez a mozgalom az innováció és a 
rugalmas változás erőterében folyamatos alkotásban teljesedik ki és olyan szervezeteket 
képes előhívni, amelyek „kiérdemlik dolgozóik és felhasználóik megbecsülését és elkötele-
ződését” (g. carStedt – az IKEA, majd a Volvo Csoport igazgatója, a Globális SoL hálózat 
inspiratív vezetője, a Clinton Alapítvány programvezetője).  
 Bármilyen szervezetről van is szó, a cél ugyanaz marad: örömteli, kreatív, a folyamatos 
önkifejezés, és a közösségi értékeket, a fenntarthatóság komplex rendszereit is figyelembe 
vevő munkahellyé válni. Csak ilyen környezetben virágozhat a tudás és az innováció!
 Számos szervezet ezért már a 90-s években elköteleződött arra, hogy a fenti értékek és 
fejlesztési irányok mentén összefogjon és kapcsolati hálót, tudáshálót kialakítva a tanulás 
erőforrásává váljon. Itt azonban a tagok a tudást nem késleltetett, lassan lecsordogáló 
morzsákban szerezhetik meg, hanem az egyéni kiválóság kereteiben, a közös és informális 
tanulási hálókban. Személyes és szervezeti elköteleződésben építik a jövő stratégiáját, a 
jelen alkotóképességeit.   
 Ezek a közös tanulásban rejlő versenyelőnyöket felismerő, s ezért tudásuk megosztá-
sára és új tudás teremtésére törekvő hálózat alapú szervezetek, akiket a tudásvágy hoz 
össze. Nem egyetemi, hanem szervezeti tanulásra esküsznek, és ezért olyan kompetens 
fiatalokat keresnek, akik már saját belső képzéseikben képesek a szervezet igényeire mé-
retezve tanulni, képződni, fejlődni.
 Ehhez a munkához csak a hálózat alapú, tudásteremtő kompetenciákat fejlesztő közös-
ségek képesek csatlakozni, azaz őket egységbe hívni. A Society for organisational Learning 
(SoL – www.solonline.org, www.solintezet.hu) ilyen szervezet.

˝
˝

˝

˝

˝

˝
˝

˝

˝
˝ ˝

˝

˝

˝

˝
˝

Miként jelentkezik a kollektív intelligenciára támaszkodás 
a vállalati rendszerben?
Hagyományos működési módban:
• a munka részekre, alegységekre tagozódik
• a dolgozó kicserélhető
• a munka előre leírható és behatárolható 
• a jövő megtervezhető
• a vezetés központosított, csak vezetői team a tudás hordozója
• az információ egyirányú

új szemléletű működési módban:
• a munka feladat, kapcsolat és interakció
• a dolgozó információ- és tudáshordozó egész
• a jövő változó, dinamikus és megfoghatatlan 
• a vezetés közösségi
• a nehézségek az innováció forrásai
• az információáramlás komplex, szabadon elérhető, hozzáférhető

Hogy a szervezetünk ebbe az irányba tudjon fejlodni, 
szükség van bizonyos személyes és közösségi képességek 
fejlesztésére, amelyek három fo irányba sorolhatók 
a senge-i tanulószervezeti modellben. Ezek:
• kreatív irányultság
• beszélgetés, közös gondolkodás
• komplexitás kezelése, rendszerszemlélet.

A már híressé vált senge-i 5 alapelv ennek kibontását és kompetencia-szintű 
működését szolgálja. 

A Peer Senge által meghatározott 5 alapelv:
1. rendszerszemléletű gondolkozás 
2.  személyes énünk fejlesztése, teljessé tétele (kognitív és érzelmi, fizikai és 

spirituális egység)
3. mentális modelljeink, térképünk megismerése, és ha kell, átírása
4. közös, csoportos tanulás képessége
5. közös, egységesen megismert vízió, jövőkép, mint cél megfogalmazása. l

RuzSA áGoTA 
SoL Intézet

Figyeljünk együtt a mintázatokra, 

meglátásokra és a mélyebb kérdésekre!

 A kávézó-beszélgetések során a 

beszélgetok gyakran fedezik fel a 

jelenségek koherens mintázatát olyan 

területeken, amelyek elso látás-

ra csak az ötletek és nézopontok 

kaotikus, öncélú cseréjének tunnek. 

A hangsúly a közös figyelmen van — 

figyeljünk annak a bölcsességnek vagy 

meglátásnak a megjelenésére, amely-

hez egyénileg egyik csoporttag sem 

tudott volna eljutni. Ennek elérésé-

hez ösztönözzük a tagokat arra, hogy 

osszák meg egymással nézeteiket 

és figyeljenek, hogy ez milyen új 

kapcsolatokat jelenít meg az eddigi 

„köztes terekben”. Hagyjunk idot és 

lehetoséget a csendre és a reagá-

lásokra! Kérjük meg a résztvevoket 
arra, hogy figyeljék meg, mi alakul 

ki „az asztal közepén”.

 Ruzsa Ágota

˝

˝
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A TKA HONLAPJÁN, 
A KÖVETKEZŐ ÚTVONALON ÉRHETŐ EL:
www.tka.hu » Pályázatok » Egész életen át 
tartó tanulás » Comenius » Comenius Régió 
együttműködések

Új pályázati lehetőség

•  KíVáNCSI Rá, HoGy MILyEN ELVEK MENTéN SzERVEzIK A KözoKTATáST EuRóPA 
EGy MáSIK oRSzáGáNAK VáRoSáBAN, TéRSéGéBEN? 

•  SzERETNé MEGISMERNI, HoGy MILyEN MódSzEREKKEL oKTATNAK MáSoK, 
VAGy SzERETNé áTAdNI SAjáT TAPASzTALATIT? 

•  SzERETNE A KözoKTATáST éRINTő KéRdéSEKBEN EGyüTTMŰKödNI EGy MáSIK 
oRSzáG VALAMELy VáRoSáVAL, TéRSéGéVEL? 

2010-ben második alkalommal nyílik meg a lehetőség helyi és regionális oktatási hatósá-
gok számára, hogy Comenius Régió együttműködések keretében partnerséget alakítsanak 
ki, és kétéves projektet tervezzenek egy partnerrégióval közösen. A program keretében a 
partnerek egy általuk közösen választott, a közoktatás területét érintő témában dolgoz-
nak együtt, közös munkájukat pedig mindkét régióban egy-egy iskola és egy-egy más 
típusú, a projekt témájához kapcsolódó tevékenységet végző intézmény segíti. 

TÉMA
Az együttműködésben részt vevő partnerek közösen választanak egy témát, ami bármi 
lehet, ami a közoktatással kapcsolatos, valamint mindkét partnerrégió érdeklődésére szá-
mot tart, így fenntarthatósága is biztosított.

Példák a választható témákra: 
iskolairányítási kérdések; tanárképzés; fenntartható európai és nemzetközi, közoktatással 
foglalkozó együttműködések; migráns tanulók integrálásának kérdései; vállalkozási isme-
retek oktatása; korai iskolaelhagyás csökkentése; nemek egyenlőségének elősegítése; kü-
lönböző szociális, etnikai és/vagy kulturális csoportok integrációja; helytörténet oktatá-
sa; gyűlölet és erőszak kezelése az iskolában; korai nyelvoktatás; IKT alapú nyelvoktatás; 
testnevelés oktatás és sporttevékenységek fejlesztése az iskolában és helyi környezetben; 
szociális és emocionális tanulás mint a konfliktuskezelés és megelőzés egyik módja; iskolai 
mediáció a konfliktusok békés rendezésére; kompetenciák fejlesztése; interkulturális okta-
tás; pályaválasztás segítése szakmai tanácsokkal stb.

PROJEKTÖTLETEK

Néhány projektötlettel szeretnénk bemutatni a pályázati forma sokoldalúságát.

Pályázó intézmények: magyar megyei jogú város és a megyével azonos szintű lengyel 
térség nagyvárosa
Téma: Kulturális tevékenységek az iskolai oktatásban: lengyel– magyar tapasztalatcsere
Bevont intézmények: Lengyel partnerrégió: lengyel középiskola a pályázó térségből, a 
térségben működő filmklub baráti egyesület, egy zenei szalont működtető egyesület – 
magyar partnerrégió: helyi magyar általános iskola, a térségben működő egyetem tanár-
képző kara
Tervezett tevékenységek: tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje, szemináriumok és 
workshopok szervezése, tapasztalatcsere a régió más intézményeivel, a projekt tapaszta-
latainak és eredményeinek disszeminációja

Pályázó intézmények: magyar kistérségi társulás és szlovák határ-
menti települések társulása 
Téma: nemzetiségi oktatás – közös tanterv kidolgozása
Bevont intézmények: magyar partner: a pályázó térségben műkö-
dő nemzetiségi iskola, helyi művelődési ház, közoktatási hivatal; 
szlovák partner:  a pályázó térségben működő nemzetiségi iskola, 
könyvtár
Tevékenység: tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje, közös tré-
ningek szervezése, job shadowing, tanárcsere, tanulmányút szer-
vezése, közös tananyag kidolgozása

Pályázó intézmények: magyar kistelepülés önkormányzata és né-
met kistelepülés önkormányzata
Téma: migráns tanulók integrálása az oktatásba 
Bevont intézmények: magyar partner: helyi iskola, könyvtár, szülői 
egyesület; német partner: helyi iskola, ifjúsági klub, sportegyesület
Tevékenységek: tapasztalat és jó gyakorlatok cseréje, tanulmány-
út és workshopok szervezése, közös tanulmány készítése, kiadása

AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

Comenius Régió együttműködések keretében olyan helyi és regi-
onális hatóságok nyújthatnak be pályázatot, akik az adott térség 
közoktatási kérdéseiben döntéshozó szerepet játszanak. A pályázó 
szervezet vagy intézmény a projektet legalább egy iskola, vala-
mint a térségből egy más típusú intézmény bevonásával valósítja 
meg. Ilyen módon a két térség együttműködésében minimum hat 
szervezet dolgozik együtt, ugyanakkor, ha a téma és a munkameg-
osztás megkívánja, ennél többen is összefoghatnak. Az intézmé-
nyek egymásra találásában nagy segítséget nyújtanak az úgyne-
vezett partnerkereső szemináriumok, amelyekhez kapcsolódóan a 
Tempus Közalapítvány honlapján naprakész információ található. 

Példák a bevonható iskolákra: 
általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola

Példák a bevonható intézményekre: 
könyvtár, szülői egyesület, sportegyesület, filmklub, tanárképző 
intézmény, ifjúsági klub stb.

Javaslat a megfelelő partner kiválasztásához: 
érdemes olyan partnerrégiót vagy térséget választani az együtt-
működéshez, melynek hatóköre hasonló területi egységre vonat-
kozik, azaz egy kistelepülés ne egy régióval, hanem inkább egy 
hasonló kistelepüléssel építsen ki partnerséget.

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

A program nagy hangsúlyt helyez az intézmények képviselőinek 
személyes találkozására, mely elengedhetetlen feltétele a közös 
munka sikerességének. A választott témától függően az intézmé-
nyek számos – a közös munkát elősegítő – lehetőség közül vá-
laszthatnak. 

Példák a végezhető tevékenységekre: 
projekttalálkozók, tanárcsere, tanulmányút szervezése, rövid ta-
nulmányok összeállítása, job shadowing, tapasztalatok és jó gya-
korlatok cseréje, közös tréningek szervezése, konferenciák, szemi-
náriumok és workshopok szervezése, figyelemfelhívás, kampány, 
az együttműködésben részt vevő munkatársak nyelvi felkészítése, 
tapasztalatcsere a régió más intézményeivel, közös önértékelé-
si tevékenységek, a projekt tapasztalatainak és eredményeinek 
disszeminációja stb. l

SzABó CSILLA

CoMENIuS
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A program képes volt a folyamatos megújulásra, alkalmazkodott az időszerű körülmé-
nyekhez és kihívásokhoz, figyelembe vette a változó tendenciákat a felsőoktatásban. Míg 
kezdetben csak a felsőoktatási intézmények hallgatói kaptak lehetőséget, addig jelen-
leg már felsőoktatási intézmények oktatói, nem oktatással foglalkozó munkatársai és 
doktoranduszai is részt vehetnek, sőt a felsőfokú szakképzésben tanuló diákok is jogo-
sultak a részvételre. Nem csak a külföldre utazó hallgatók és oktatók száma növeke-
dett ezzel, hanem további alapvető fontosságú hatásai és következményei is vannak az 
Erasmusnak: a mobilitási alapelvek megvalósítása érdekében az egyetemek nyitot-
takká váltak a nemzetköziesedésre. Mindenhol bevezették a 
felsőoktatási képzési programok közötti átjárhatóság szem-
pontjából kulcsfontosságú ECTS-t (Európai Kreditátszámítási 
Rendszer). A kiemelkedő népszerűségnek örvendő Erasmus 
szakmai gyakorlat pedig az egyetemeket és vállalkozásokat 
hozza közelebb egymáshoz, azért, hogy a hallgatók a szaktu-
dás mellett a munkaerő-piaci készségeket is szerezzenek.
 Az Európai Bizottság célja, hogy 2013-ra az Erasmus mobili-
tásban részt vevő hallgatók száma elérje a 3 milliót. Idén újabb 
mérföldkőhöz érkeztünk: 2009-ben az Erasmus ösztöndíjasok 
száma elérte a 2 milliós határt. 
 Ezt a jelentős eseményt ünnepeltük meg októberben a svédor-
szági Lundban szervezett Erasmus konferencián. Minden országot 
egy-egy olyan hallgató képviselt, aki a 2008/2009-es tanévben 
Erasmus tanulmányi ösztöndíjban részesült vagy szakmai gyakor-
laton vett részt. A nemzeti irodák jelöltjei közül az Európai Bizottság 
választotta ki azokat, akik szimbolikusan képviselték a kétmilliomo-
dik Erasmus hallgatót a konferencián. 
 Magyarországon 21 jelentkező közül végül Németh Gergőre (Bu-
dapesti Műszaki Főiskola) esett a választás, aki tíz hónapot töltött 
Hollandiában az Erasmusszal. Villamosmérnök hallgatóként orvosi 
műszerek fejlesztését tanulmányozta, és részt vett egy CT-felvételek 
szűrésére alkalmas szoftver kifejlesztésében is. Eredményeinek nem-
zetközi publikálása a közeljövőben várható.
 A lundi ceremónián felsőoktatási intézmények és a nemzeti LLP iro-
dák képviselői is részt vettek, Európa minden részéből. A nemzetközi tár-
saság igen jó hangulatban ünnepelte az eddig eredményeket, az egyes 
országokat képviselő hallgatók bemutatása és a díjak átadása után svéd 
hallgatók adtak elő rövidebb műsorszámokat. A konferencia-résztvevők 
valódi és élénk vitát folytattak az Erasmus program jövőjéről. A 2001-ig 
kialakítandó jövőkép már nem is csak 2013-ig tekint előre, hanem a 2014-
ben várhatóan kezdődő újabb programszakaszt fedi le. l

HLAVATý ILdIKó

A Comenius iskolai együttmű-

ködések és az e-Twinning prog-

ram két jól összekapcsolható és 

egymást kiegészítő lehetőség, 

amely az intézmények együtt-

működésén túl teret biztosít a 

projektmódszer megismerésé-

nek, valamint segítséget nyújt 

a tanulóknak és tanároknak, 

hogy új készségekre tegyenek 

szert, és a meglévőket tovább-

fejlesszék.

Az Egész életen át tartó tanulás program 
részeként működő Comenius számos le-
hetőséget kínál nemzetközi együttműkö-
dések keretében megvalósuló projektek 
támogatására. A Comenius iskolai együtt-
működések és az e-Twinning program két 
jól összekapcsolható és egymást kiegészítő 
lehetőség, amely az intézmények együtt-
működésén túl teret biztosít a projektmód-
szer megismerésének, valamint segítséget 
nyújt a tanulóknak és tanároknak, hogy 
új készségekre tegyenek szert, és a meg-
lévőket továbbfejlesszék. Előbbi esetében 
mindez nemcsak a projektmunka alapját 
képező tantárgyi vagy tématerületen jele-
nik meg, hanem a csoportmunka, a társa-
dalmi kapcsolatok (diák–diák, tanár–diák), 
az együttműködést igénylő tevékenységek 
tervezése és megvalósítása, valamint a 
kulcskompetenciák fejlesztése terén is.
 Az e-Twinning program az európai isko-
lák információs és kommunikációs techno-
lógiák (IKT) segítségével folytatott együtt-

működését segíti elő annak érdekében, 
hogy megkönnyítse számukra a rövid vagy 
hosszú távú nemzetközi partnerségek ki-
alakítását bármilyen tantárgyi területen. A 
program honlapján lehetőség van partner-
intézményt keresni, illetve közös projektet 
kidolgozni és virtuálisan együttműködni. A 
Comenius iskolai együttműködések mind-
ezeken túl stukturált finanszírozási hátte-
ret is kínálnak a projektek kidolgozásához 
és virtuális működtetéséhez. 
 Az e-Twinning ugyanakkor kiválóan 
alkalmas arra is, hogy teret biztosítson a 
partnerintézmények számára Comenius 
pályázatuk kidolgozásához, melyre számos 
beszámoló szolgál bizonyítékul. Mindkét 
program szabad kezet ad a pályázóknak a 
témaválasztást illetően, a Comenius isko-
lai együttműködések esetén azonban kö-
vetelmény, hogy a projekt illeszkedjen az 
iskola alaptevékenységéhez és a helyi tan-
tervhez, illetve kiegészítse azt, és a projekt-
tevékenység jelentős részben a tanórákba 

épülve valósuljon meg. Ennek keretében a 
két éven át tartó folyamatos, közös munka 
jelenti a legnagyobb hasznot a részt vevő 
pedagógusok, tanulók számára, hiszen a 
külföldi intézményekkel való közös mun-
ka európai tartalommal bővíti az iskola 
pedagógiai programját, újszerű, színes 
tevékenységeket visz a tanórai munkába, 
lehetőséget biztosít a tanulók kreatív öt-
leteinek a megvalósítására, önálló, felelős-
ségteljes munkájára.
 Ezek a projektek sokkal többet nyújta-
nak a résztvevőknek, mint egy hagyomá-
nyos iskolai együttműködés, hiszen az 
iskola képzési programjába épülve valósul-
nak meg céljai, azt új elemekkel gazdagítja, 
életszerűbb összefüggésbe helyezi a tanu-
lást, így erősíti a motivációt. l

KáRMáN TíMEA

Kétmillióan
már kipróbálták 
az Erasmust

Az ERASMuS PRoGRAM 1987-ES IN-

duLáSA óTA TöBB MINT KéTMILLIó 

HALLGATó TANuLT EGy EGyETEMEN 

VAGy TELjESíTETT SzAKMAI GyAKoR-

LAToT KüLFöLdöN. SzáMuK FoLyA-

MAToSAN Nő, íGy A PRoGRAMoT 

joGGAL TARTjuK SzáMoN Az EuRó-

PAI BIzoTTSáG EGyIK LEGSIKERESEBB 

KEzdEMéNyEzéSEKéNT. 

Miért jó 
a szinergia?
  A CoMENIuS éS 
    Az e-TwINNING 
 KAPCSoLódáSI 
    PoNTjAI
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A Németh Gergővel készült interjút elolvashatják 
a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu
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A CEEPUS ösztöndíjakról 

a Tempus Közalapítvány honlapján 

kapható bővebb információ: 

www.tka.hu >> Pályázatok >>

CEEPUS

A CEEPuS HáLózATáNAK KöSzöNHETőEN oLyAN 
KözéP-EuRóPAI, AKáR uNIóN KíVüLI oRSzáGoKBAN LEHET 
KREdITSzERzéSSEL TANuLNI, AHoVá MáS öSzTöNdíj ILyEN 
HáTTéRREL NEM Ad LEHETőSéGET: ALBáNIáTóL CSEH- 
oRSzáGIG 15 TéRSéGI oRSzáGBAN PáLyázHATóK oKTATó- 
éS HALLGATóCSERéK, VALAMINT SzAKMAI KuRzuSoK éS 
NyáRI EGyETEMEK.

Magyarország a 15 éve futó CEEPuS egyik alapító országa, és 
a kezdetek óta vezető szerepet tölt be a programban. Magas 
kihasználtságú, és jelentős szakmai eredményeket produkáló cse-
reprogramjai révén 2008-ig csaknem négy ezer magyar hallgató 
és oktató tanult és kutatott már külföldön.
 Zárdai istván a grazi Karl Franzens universitaeten töltött el 
majdnem fél évet a tavalyi tanévben. A pécsi egyetem ameri-
kanisztika–filozófia szakos hallgatója filozófiai kutatásait végezte a 
CEEPuS segítségével. A grazi intellektuális környezet kiváló volt ah-
hoz, hogy tovább kutassa a már itthon megkezdett témáit: a szán-
dékok fogalmát a kortárs analitikus filozófiában, a fogalmi tartal-
makat az érzékelési folyamatokban és a tudatosságban, valamint a 
nacionalizmuskritikát Kardt és Negri „Empire” című írásában. 
Szakdolgozatíró szemináriumokra járt, amelyek a témák kidolgozá-
sára és a szaknyelv elsajátítására is jó alkalmat adtak. Látogatta az 
ideológiakritika kurzust is, amely segített neki az amerikanisztika 
szakán íródó, nacionalizmusról szóló szakdolgozatában.
 „A CEEPUS ösztöndíj olyan életre biztosított lehetőséget több hó-
napon át, amely ideális volt arra, hogy a viszonylag kis kurzusokból 
eredő terhelés mellett legyen időm a kutatásomhoz szükséges anyag 
feldolgozására, a biztosabb nyelvtudás elsajátítására, és a kinti kap-
csolatok megteremtésére. a kinti professzorommal még ma is tar-
tom a kapcsolatot, és számíthatok a tanácsaira a kutatásomhoz.”

 Amennyiben a pályázó a saját intézményében nem talál meg-
felelő CEEPuS hálózatot, úgy hálózaton kívül is bekapcsolódhat a 
programba. KolutacZ andrea, a Pécsi Tudományegyetem dokto-
randusz hallgatója is ún. „freemoverként” hallgatott át a Tuzlai 
Egyetemre. Számára a CEEPuS volt az egyetlen lehetőség arra, 
hogy helyben tanulmányozhassa az alapos terepmunkát és helyis-
meretet megkövetelő kutatási területét, a bosznia-hercegovinai 
Tuzla kantonban 1991 után zajló népesedési és etnikai folyamato-
kat.  Kutatásának kiindulópontja, hogy a multikulturális Tuzla kan-
ton – amely Bosznia-Hercegovina egyik legtoleránsabb és legpol-
gáribb régiója – hogyan tudott viszonylag békés közösség maradni 
a három etnikum, a bosnyákok, szerbek és horvátok véres háború-
jában.
 10 hónapos kinttartózkodása során felhasznált visszaemléke-
zéseket, levéltári anyagokat, statisztikai adatokat, monográfiákat, 
napilapokat, korábbi kutatásokat és azok másodelemzéseit. A ki-
választott téma általános történeti áttekintése, a kantont érintő 
háborús események, a jelenkori népesedési viszonyok és az etni-
kai (tér)szerkezet rekonstruálása mellett kérdőívezéssel, interjúk 
készítésével, a résztvevők megfigyelésével tárta fel mélyebben 
a kanton területén élő etnikumok (bosnyák, horvát, szerb, roma, 
egyéb) közti viszonyt. A mintavétel során a Tuzlai Egyetemen si-
került olyan társadalmi csoportot találnia, amelyben a kantonban 
élő etnikumok képviselve vannak. Munkája során nemcsak doktori 
disszertációjának empirikus alapanyagát gyűjtötte össze, de gyü-
mölcsöző munkakapcsolatokat is kialakított az egyetem több ok-
tatójával. Ennek köszönhetően a pécsi, tuzlai és szarajevói egyetem 
oktatói már látogatják egymás rendezvényeit, így lehetőség nyílt 
egymás publikációinak közös megjelentetésére és közös kutatási 
projektek tervezésére is.  Mivel a tuzlai kantonnal való kapcsolat 
a dél-dunántúli regionális külkapcsolati stratégia egyik lényeges 

eleme, társadalmi-gazdasági viszonyainak empirikus vizsgálata, 
többszempontú megismerése segítheti a már meglévő gazdasági, 
oktatási, kulturális együttműködés szorosabbra vonását, illetve az 
új projektek kidolgozását is.

Az ELMúLT MáSFéL éVTIzEdBEN TöBB TuCAT EMLéKEzETES 
éS SzAKMAILAG éRTéKES MAGyAR KooRdINáLáSú NyáRI 
EGyETEM, KuRzuS IS MEGVALóSuLHAToTT A CEEPuS PRoG-
RAMjáBAN.
 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem például 2005 és 2007 
után idén harmadjára szervezi meg nyári egyetemét funkcionális 
programozás témában a CEEPuS program keretein belül. A Central 
European Functional Programming (CEFP) címet viselő nyári iskola 
célja, hogy a közép-európai régió funkcionális programozás iránt 
érdeklődő tehetséges MSc és Phd-hallgatóit, oktatóit megismer-
tesse a legújabb kutatási és alkalmazási eredményekkel nyári egye-
tem formájában, neves professzorok meghívásával. A szélesebb 
szakmai körben is számon tartott nyári egyetem nagy elismeré-
se, hogy eddigi anyagait egy nemzetközi szakkönyvsorozat önálló 
köteteként két ízben is megjelentette a Springer Kiadó. Szintén 
a nyári egyetem hozadéka, hogy a nyugati vendégelőadók révén 
több holland, német és olasz egyetem kapott kedvet a CEEPuS 
hálózathoz való csatlakozáshoz. l

dáNyI ANdREA
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avagy egy kevéssé ismert CEEPUS partnerország oktatási rendszere
Mit érdemes tudni a felsőoktatási rendszerről?
 Néhány évtizede a legtöbb tanulmányi területen már létezett, létezik a háromciklusú 
szerkezet a volt jugoszlávia utódállamaiban, ideértve Macedóniát is. A 2003 óta hatályos, 
többször módosított felsőoktatási törvény adta a jogi keretet a bolognai szerkezeten ala-
puló felsőoktatási rendszerhez. A felsőoktatás szerkezetét érintő változásokra irányuló 
kezdeményezések integrációja, az átalakulás még ma sem zökkenőmentes és teljes körű.  
 A bolognai szerkezetet követve (5+3 modell az akadémiai tanulmányokra és 3+2+3 az 
akadémiai és professzionális tanulmányokra) 2004-től elindultak a három évnél rövidebb, 
oklevélhez vezető programok, valamint az első cikluson belüli rövid ciklusú képzések. Még 
mindig akadnak azonban osztatlan képzések is, ez utóbbiak elsősorban az orvosi tudomá-
nyok és a gyógyszerészet területén gyakoriak. Macedóniában a harmadik ciklusú doktori 
programok szakmai és akadémiai célok elérésére egyaránt alkalmasak. 
 A tanulmányok jelenlegi macedóniai modelljének megfelelően akadémiai mentorok 
felelősek a doktorjelöltek egyéni tanulmányi programjának koordinálásért. A doktori ta-
nulmányok nagyrészt egy akadémiai mentor által vezetett egyéni kutatásból állnak. A 
legtöbb doktori tanulmányi programban nincsenek szervezett kurzusok, szaktantárgyakat 
felsorakoztató elméleti képzés is csak a szkopjei Szt. Cirill és Metód Egyetemen. 
 Az említett doktori programok legalább két évig tartó tanulmányokból állnak; a dok-
tori disszertációt sikeresen meg kell védeni a tanulmányok befejezését követő 3–5 éven 
belül, a program típusától függően. A doktori programokra felvett jelölteknek legalább 
mesterfokozattal vagy orvostudományi specializációval kell rendelkezniük, miután sikere-
sen megvédték mesterképzési szakdolgozatukat. 
 A felsőoktatási törvény alapvető követelménye, hogy az ország valamennyi felsőokta-
tási intézménye kreditalapú alap- és posztgraduális képzéseket szervezzen. A felsőoktatá-
si intézmények önállóan dönthetik el, hogy az ECTS-t vagy más rendszert vezetnek be. A 
jelenleg akkreditált intézmények kivétel nélkül már az ECTS-t alkalmazzák. 
 A Macedón Köztársaság 2008 végén hivatalosan is kinyilvánította arra vonatkozó 
szándékát, hogy folytatni kívánja a tantervfejlesztést és az ECTS bevezetését. A cél egy 
országos szintű kreditátviteli és kreditakkumulációs rendszer kiépítése, aminek érdekében 
szükség van a felsőoktatási adminisztráció kapacitásának, a hallgatói szolgáltatásoknak és 
a nemzetközi együttműködési irodák működésének megerősítésére. 
 Az oklevélmellékletek kiadása jelenleg nem kötelező, de a szabályozás módosítása 
társadalmi nyomásra folyamatban van. A nemzetközi összehasonlítás és a hazai diplomák 
európai elismertetésének megkönnyítése végett Macedónia komoly eredményeket ért el 
a Nemzeti Képesítési Keretrendszer, valamint a Foglalkozások Egységesített Nemzetközi 
osztályozása terén.
 A gyakorlatban még nem élnek a közös diplomák kibocsátásának lehetőségével, ám 
ez nem elzárkózást, hanem sokkal inkább időkérést jelent. Az ország felsőoktatási intéz-
ményei helyzetükből, történetükből, szerepükből adódóan várhatóan különböző időpont-
okban lépik majd meg ezt – az oktatási rendszer egyenrangúvá tételének folyamatában 
oly fontos – lépést, pedig a hallgatók igencsak örülnének neki. Az azonban szinte biztosra 
vehető, hogy az éllovas Skopje város Szt. Cirill és Metód Egyeteme lesz, ott ugyanis már 
évek óta komoly előkészületek folynak a közös diplomák bevezetésére. 
 A felsőoktatási törvény jogi alapot teremtett a minőségbiztosítási rendszer adaptáci-
ójához is. Ez a rendszer lefedi a felsőoktatási intézmények teljesítményének jóváhagyását, 
megerősítését és elismerését, vagyis a felsőoktatási intézmények Macedóniában is – ha-
sonlóan más európai országokhoz – nemzetközileg akkreditált tevékenységet folytathat-

NÉHÁNY ALAPINFORMÁCIÓ 
A TISZTÁNLÁTÁS ÉRDEKÉBEN
Nem is olyan oktalanok ezek a kérdések, hiszen az 
újkori történelemben 1991 decemberéig az egyko-
ri Jugoszlávia legdélebbi tagköztársasága dél felől 
szinte teljes egészében Görögországgal határos, 
a görög makedón tartomány földrajzi folytatása. 
Macedónia nagy részével ellentétben, itt még he-
gyek sem szabnak természetes határt a két ország 
közé. Saját tengerpartja sincs, a hozzá legközelebb 
eső Égei-tenger szintén görög területen keresztül 
érhető el. Ide torkollik az ország legnagyobb folyó-
ja, a Vardar is.
A hivatalos nyelv a macedón, amelyen az ország 
neve Makedonija. Ez ellen főként Görögország til-
takozik, a későbbi esetleges területi vitákat meg-
előzendő ragaszkodik a szláv Macedónia, de még 
inkább a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hi-
vatalos elnevezéshez. A névvita erőteljesen hát-
ráltatja a NATO-hoz, valamint az Európai Unióhoz 
történő csatlakozást is, bár hivatalosan már be-
nyújtották a kérelmüket.
A Macedónia területén élő alig több mint kétmilli-
ós népesség csupán 55%-a macedón, a legnagyobb 
kisebbség a 35%-ot kitevő albán, rajtuk kívül pedig 
élnek még ott törökök, bolgárok, görögök, szerbek, 
vlahok és romák is.
Ennek az érdekes és a legtöbb ember számára ke-
véssé ismert, azaz még kissé titokzatos fiatal köz-
társaságnak az oktatási rendszere is számos sajá-
tos jegyet hordoz. Nem feledhetjük el például azt, 
hogy Macedónia alig néhány éve független, koráb-
ban oktatási szisztémája is elsősorban a volt Jugo-
szlávia rendszeréhez idomult, ma pedig az Európai 
Unió számos országában működő bolognai rend-
szerhez igyekszik mind több szállal kötődni.

Ha az ember Macedónia nevét hallja, és 

nem történész vagy földrajztudós, bevallva-

bevallatlanul kicsit zavarba jön. Hol is van 

ez? Görögország? Jugoszlávia? Hogy is kell 

hívni? Macedónia vagy Makedónia?

nak. 2001 novembere óta már létezik az akkreditációért felelős tizenöt tagú független 
Nemzeti Felsőoktatási Akkreditációs Tanács is, egy elismert tudósokból álló testületet, 
amely garantáltan pártatlan, szakszerű és folyamatos ellenőrzést biztosít a szabványok, 
normák betartása fölött. Az oktatók rendszeres külső értékelését szintén független szak-
mai testület végzi. Az intézményeken belüli önértékelések, valamint a nemzetközi értéke-
lések is rendszeresek. Az értékelő jelentések nyilvánosak, bárki számára hozzáférhetőek.
Sokan érzik – és már az állam figyelmét sem kerülte el –, hogy kissé bonyolult a nemzet-
közi minőségbiztosítási rendszer macedón változata. Egy ésszerű egyszerűsítés a záloga 
Macedónia tagságának a Felsőoktatási Minőségbiztosítási ügynökségek Kelet- és Közép-
európai Hálózatában, és a Felsőoktatási Minőségbiztosítás Európai Hálózatában.

Macedónia és a CEEPUS
 Macedónia 2005-ben csatlakozott, azaz a 2006/2007-es tanévtől vált a CEEPuS prog-
ram aktív és egyenrangú szereplőjévé. Az idei tanévben működő 54 CEEPuS hálózatból 
24-ben szerepet vállal macedón felsőoktatási intézmény is. Ebből 20 hálózatban magyar 
partnerintézmény is szervez mobilitásokat, azaz a magyar intézményekkel is dolgozó há-
lózatok (az idén összesen 43 db ilyen van) csaknem felében Macedóniával is épülhetnek 
hosszú távú szakmai kapcsolatok szerteágazó témákban. 
 épül hálózat filológiára, a szakszerű nyelvi átültetés művészetére, az informatikára, a 
műszaki és technológiai újdonságokra, a manapság egyre időszerűbb bioanalitikára, a kör-
nyezetvédelem égető felvetéseire. A hálózat tagjai átadhatják egymásnak ismereteiket a 
közigazgatás, az oktatás és a kulturális antropológia területén, természetesen nem ma-
radhatnak ki a témák közül a kézműipar és a művészet legújabb vívmányai, és a reményt 
adó interregionalitás problematikája sem.
 Természetesen minden szakterület mögött ott húzódik a két ország helyzetéből adódó 
vezérfonal, Európa és a Balkán kapcsolata. Macedónia, a Balkán egyik fiatal köztársasága, 
még felfedezésre váró titkokat rejt, erdőkkel borított tájai ősi mondákat idéznek, ugyanakkor 
a CEEPuS program keretei biztonságos szakmai ismerkedést garantálnak. Bizonyára ezért is 
él egyre több pályázó a csak és kizárólag a CEEPuS program által kínált lehetőséggel. l dR. MádAI MóNIKA

MACEDÓNIA NEMZETKÖZILEG IS ISMERT 

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

1. Skopje - Szt. Cirill és Metód Egyetem 

2. Bitola - St. Kliment Ohridski Egyetem

3. Tetovo - Dél-Kelet Európai Egyetem 

4. Tetovo – Állami Egyetem

5. Skopje – Euro-Balkán Intézet

FORRÁSOK: 

Révai új lexikona – Babits Kiadó, Szekszárd 1996.
Eurydice, az oktatási információs hálózat Euró-
pában 2007. című kiadvány
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/
bologna/links/National-reports-2009/
National_Report_Macedonia_2009.pdf 
CEEPUS központi honlap: www.ceepus.info   

egy ország, amely több figyelmet érdemelne 
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„A SzAKKéPESíTéSHEz VEzETő MoBILITáS LéPTéKE CSEKéLy Az ERASMuS PRoGRAM 
KERETéBEN A FELSőoKTATáS SzáMáRA SzERVEzETTHEz KéPEST. A SzAKMAI ALAP-
KéPzéSBEN RéSzT VEVő FIATALoK MoBILITáSA RENdSzERINT A MINIMáLIS HáRoM 
HETES IdőSzAKKAL EGyEzIK MEG. Ez INKáBB „KözjáTéKNAK”, MINTSEM A KéPzéSI 
úT SzERVES RéSzéNEK TEKINTHETő.
A SzAKMAI ALAP- éS ToVáBBKéPzéS KERETéBEN A MoBILITáS IRáNTI éRdEKLődéS 
NöVELéSéNEK EGyIK Fő AKAdáLyA Az, HoGy NEHéz AzoNoSíTANI éS éRVéNyESí-
TENI A MáSIK oRSzáGBAN VALó TARTózKodáS ALATT SzERzETT TANuLáSI EREd-
MéNyEKET.”* 

Mi is az ECVET?
 Közhely, de igaz, hogy a szakképzésnek kulcsfontosságú szerepe van az Európai unió 
versenyképessége szempontjából. Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer 
(European Credit System for Vocational Education and Training, a továbbiakban: ECVET) 
célja, hogy segítse a valódi, határok nélküli, egész életen át tartó tanulást az európai 
szakoktatási és szakképesítési térségben, valamint, hogy fellendítse a munkaerőpiacon 
belüli mozgást. A felsőoktatásban már bevált Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) 
hatására ugyanis a megszerzett ismeretek érvényesítésének igénye a szakképzésben is 
felmerült.
 A Leonardo da Vinci mobilitási projektekben szervezett külföldi szakmai gyakorlatok 
száma egyre nő. Ezekben a szakmai, nyelvi hasznosulás igen magas fokú, ám azok más 
képzési rendszerben vagy akár csak más iskolában történő érvényesítése hiányzik, illetve 
meglehetősen szórványos. A jövőben az itt keletkező űrt a külföldön szerzett tanulási 
eredmények elismerésére, érvényesítésére és átvitelére vonatkozóan az ECVET töltheti be. 
A kreditrendszer az európai országok közötti, de akár a Magyarországon történő mobilitás 
során megszerzett tanulási eredmények átvitelét, elismerését és érvényesítését segítheti, 
de alkalmas az egyéb formális, nem-formális vagy informális keretek között megszerzett 
eredmények figyelembevételére is.
 Az ECVET bevezetése és széles körben való használata előtt álló egyik legnagyobb ki-
hívást a szakoktatás és szakképzés sokfélesége, a résztvevők nagy száma és sokszínűsége, 
valamint a képesítés nemzeti és ágazati rendszereiben fennálló különbségek jelentik. Ezért 
fontos leszögezni, hogy az ECVET nem az európai szakoktatási és szakképzési rendszerek 
harmonizációjának eszköze. Az ECVET egy olyan módszer, ami a képesítéseket összegyűjt-
hető és átvihető tanulási egységekkel írja le, és ezekhez kreditpontokat rendel, amelyek 
előre meghatározott ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátítását jelentik.

Az ECVET háttere
 Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer szakmai berkekben már ismert 
fogalom. Az Európai Parlament és a Tanács 2002-es ajánlása hangsúlyozta a kreditátviteli 
rendszer alkalmazásával a kompetenciák és képesítések átláthatóvá, összehasonlítha-
tóvá és átvihetővé tételét, valamint a különböző országok közötti, különböző szinteken 

*  A Bizottság szolgálatainak munkadokumentuma az európai szakoktatási és szakképzési 
kreditrendszerről (ECVET) – A tanulási eredmények transzferének, összegyűjtésének és elis-
merésének rendszere Európában : Sec/2006/1431

Az ECVET egy olyan módszer, ami 

a képesítéseket összegyűjthető és 

átvihető tanulási egységekkel írja 

le, és ezekhez kreditpontokat ren-

del, amelyek előre meghatározott 

ismeretek, készségek és kompe-

tenciák elsajátítását jelentik.

történő elismerésének elősegítését. A 2002-ben kiadott ajánlást a 2004. december 14-i 
maastrichti közlemény megújította és ismét megerősítette, amely így már a 32 európai 
ország szakképzésért felelős miniszterei, valamint az európai szociális partnerek és az Eu-
rópai Bizottság egyetértésén alapul. 
 A következő lépésben a 2006-os helsinki közlemény már közös európai eszközök töb-
bek között az ECVET továbbfejlesztését szorgalmazza.

Melyek az ECVET céljai?
 Az ECVET valójában beépülhet az európai képesítési keretrendszerbe (EQF), valamint 
a nemzeti keretrendszerekbe is. Célkitűzései megegyeznek ezekkel, azzal a megszorítással, 
hogy az ECVET a szakképzésben és szakoktatásban teheti a képesítéseket átláthatóvá.
A kitűzött célok:
• A szakképzésben részt vevők mobilitásának elősegítése.
• Az egész életen át tartó tanulás eredményeinek érvényesítése.
• A képesítések átláthatóvá tétele.
•  Az európai szakoktatási és szakképzési szolgáltatók közötti kölcsönös bizalom és 

együttműködés erősítése.

Melyek az ECVET módszerei?
 A képesítések átláthatósága érdekében az ECVET közös megközelítést javasol a meg-
szerezhető képesítések leírására, valamint a tanulási eredmények érvényesítésére. Ez 
konkrétan azt jelenti, hogy tanulási egységek (ismeretek, készségek és kompetenciák előre 
meghatározott, mérhető összessége) segítségével megadja a képesítések módszertani le-
írását. így a tanulási egységek átvihetők, és a kapcsolódó kreditpontokkal együtt össze-
gyűjthetők.

Hogyan működik az ECVET a gyakorlatban?
 Az ECVET kreditpontok a tanulási egység teljes szakképesítéshez mért viszonylagos 
értékének egyszerű leképezései. A tanulási egységnek a képesítéshez viszonyított ará-
nyát szemléltetik. Ezzel konkrét módon megkönnyítve a tanulási eredmények átvitelét 
úgy, hogy európai szinten közös hivatkozási pontként szolgálnak a képesítési rendszerek 
között. A hazai országos Képzési jegyzékben (oKj) megjelenő vizsgarendszerű szakkép-
zés is hasonló, tanulási eredmény alapú (moduláris) egységekben gondolkodó rendszer. A 
döntéshozók a kialakításkor már arra törekedtek, hogy a keretrendszer ne csak a kimenet 
alapú értékelésre legyen alkalmas, hanem annak felépítése, moduláris rendszere alapján 
az egyes egységek később átvihetőek is legyenek a majd kialakítandó, hozzájuk csatlakozó 
kreditpontok segítségével.

Mi az ECVET szerepe a mobilitásban?
 A mobilitásban részt vevő tanulót érintő kreditátvitel alkalmazása esetén a küldő és a 
fogadó intézmény, illetve a tanuló tanulmányi megállapodást köt, amely meghatározza a 
mobilitási időszak speciális feltételeit, pl. a tanuló személyazonosságát, a mobilitási idő-
szak időtartamát, az elvárt tanulmányi eredményeket. Az igazán új elem a kreditpontok 
hozzárendelése az elvárt tanulmányi eredményekhez.
 A tanulmányi megállapodásnak ki kell kötnie, hogy ha a tanuló elérte a mobilitás során 
az elvárt tanulmányi eredményeket, és azokat a fogadó intézmény pozitívan értékelte, a kül-
dő intézmény érvényesíti,  elismeri és figyelembe veszi azokat a képesítés odaítélése során. 
 Az ECVET alkalmazásának igazi jelentőségét az adja, hogy közvetlenül elősegíti a 
mobilitás mint sajátos pedagógiai módszer során elsajátított készségek és kompetenci-
ák figyelembevételét, továbbá ösztönzi a szakképzési mobilitásba való bekapcsolódást. 
Strukturáltabb keretet ad az alaposan eltervezett és kivitelezett, minőségalapú mobilitási 
projektek által már korábban is alkalmazott megoldásoknak. Holnap még újszerűnek, a 
mobilitási pályázatok elbírálása során előnyt jelentőnek számít az ECVET alkalmazása, de 
remélhetően holnapután már elvárás lesz. l

LuKáCS juLIANNA
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Forrás: Az EuRóPAI PARLAMENT éS TANáCS 
AjáNLáSA Az Európai szakoktatási és szakkép-
zési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról; 
coM/2008/180 final

A BIzoTTSáG SzoLGáLATAINAK MuNKAdoKu-
MENTuMA az európai szakoktatási és szakkép-
zési kreditrendszerről (ECVET) – A tanulási 
eredmények transzferének, összegyűjtésének  
és elismerésének rendszere Európában 
Sec/2006/1431

KREDITÁTVITELI 
RENDSZER nem csak

A FELSŐOKTATÁSBAN
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Az Európai Bizottság Egész életen át tar-
tó tanulás programjának rendkívül fontos 
eleme a program keretében megvalósult 
projektek eredményeinek széles körű ter-
jesztése. Az elmúlt évek során a Leonardo 
projektek számos innovatív oktatási anya-
got, képzési módszert dolgoztak ki cégek 
és képzőintézmények közvetlen közremű-
ködésével és használatára, a felhasználói 
igények figyelembevételével.
 A program osztrák és német nemzeti 
irodáinak kezdeményezésére egy olyan 
európai szintű adatbázis jött létre, amely 
lehetővé teszi, hogy ezekhez az eredmé-
nyekhez, valamint a projektek adataihoz 
(partnerek, témák, szektorok stb.) mindenki 
hozzáférhessen. Az AdAM (Advanced data 
Archive and Management System) segítsé-
gével a Leonardo da Vinci alprogramban 
részt vevő projektek eredményeiről, a lét-
rehozott termékekről kaphatnak teljes ké-
pet az érdeklődő intézmények, a program 
résztvevői és a leendő pályázók. 

ADAM adatbázis: hogy az eredmények 
közkinccsé váljanak

 Az adatbázis a Leonardo program 2. 
szakaszától kezdve tartalmaz adatokat, a 
2000–2006-os időszakban főként osztrák, 
német, holland és norvég projektekről. 
2007-től pedig minden Leonardo projekt-
gazda számára lehetőség és kötelezettség 
az adatbevitel, így ettől az évtől kezdve 
minden támogatott projekt eredménye, 
illetve projektterméke szerepel az adatbá-
zisban.
 Kiknek ajánljuk? Először is mindazok-
nak, akik szakképzési témában szeretnének 
pályázatot benyújtani. Itt megtekinthetik, 
hogy milyen témában vannak még „fehér 
foltok”, amelyet érdemes lenne kidolgozni, 
esetleg rátalálhatnak egy olyan konzorci-
umra, amelyhez szívesen csatlakoznának. 
Másodszor ajánljuk az adatbázis használa-
tát olyan szervezeteknek és intézmények-
nek is, akik törekednek új szakképzési mód-
szerek és ötletek felhasználására a saját 
szakterületükön.
 Az eredmények mellett a honlapon a 
projektekkel kapcsolatos érdekességekről, 
hírekről, eseményekről is olvashatnak az 
érdeklődők, itt mindig található valamilyen 
közérdeklődésre számot tartó újdonság.
 Az adatbázis a www.adam-europe.eu 
címen érhető el. 
 Böngésszenek kedvükre az eredmények 
között!

jAKABNé BAjáN ILoNA 
és CSEKE BETTINA

A 2005 óTA ELéRHETő doKuMENTuMCSALádoT MáR TöBB-
SzöR BEMuTATTuK MAGAzINuNK HASáBjAIN. MoST NEM 
IS Az EuRoPASS PoRTFóLIó EGyES ELEMEIRőL (öNéLETRAjz, 
NyELVI úTLEVéL, oKLEVéLMELLéKLET, BIzoNyíTVáNy-KIEGé-
SzíTő VAGy MoBILITáSI IGAzoLVáNy) íRuNK, HANEM AzoK 
GyAKoRLATI HASzNáT EMELjüK KI, ILLETVE Az EuRoPASS 
HoNLAPoN ELéRHETő PRAKTIKuS, MINdENKI SzáMáRA 
HASzNoS INFoRMáCIóKRA HíVjuK FEL A FIGyELMüKET.

 Ha praktikus tanácsokat szeretnénk olvasni, mielőtt jelentke-
zünk egy állásra, időt és energiát szeretnénk megspórolni azzal, 
hogy elkészült Europass önéletrajzunkat egy gombnyomással fel-
tölthetjük több álláskereső adatbázisba vagy épp külföldi tanulás-
sal, munkavállalással kapcsolatban szeretnénk információhoz jutni, 
akkor mindezt megtehetjük egy helyen, a w w w.europass.hu 
oldalon.
 Akik nem ismernék ki magukat az 5 Europass elem között, 
azoknak a dokumentumajánló segít eldönteni, hogy az adott hely-
zetben (pl.: álláskereséshez, tanulás előtt, nyelvvizsga után… stb.) 
melyik dokumentumot érdemes letölteni, igényelni.
 Más európai országban történő tanulás előtt javasoljuk átta-
nulmányozni az oklevelek, végzettségek külföldi elismertetésének 
módjáról szóló fejezetet. Eddig 8 európai országgal kapcsolatos 
cikk került fel az oldalra: a sikertörténetekből erőt meríthetnek, il-
letve praktikus tanácsok segítik azokat, akik a külföldi munkaválla-
lás rögös útjára terveznek lépni. Ezen kívül a főoldalon mindig friss 
híreket találunk az európai munkaerőpiacról, a külföldi tanulással 
kapcsolatos aktuális információkról, tudnivalókról.
 Ha pedig számokra vagyunk kíváncsiak, akkor az Eu összes 
hivatalos nyelvén elérhető központi oldalon (http://europass.
cedefop.europa.eu/ ) találunk folyamatosan frissülő statisz-
tikákat, többek között a letöltésekről. Magyarországra vonatko-
zóan a statisztikák azt mutatják, hogy hazánkból egyre többen 
látogatnak el az oldalra, illetve töltik le az Európa-szerte egységes 
formátumú Europass önéletrajzot és nyelvi útlevelet. Ha lassan is, 
de folyamatosan növekszik a magyar nyelvű dokumentumok le-
töltésének száma – ami annak fényében bizakodásra ad okot, hogy 
egy-egy állásra nem feltétlenül (csak) magyar nyelvű önéletrajzot 
küldenek a pályázók.
 Tehát legyen szó tanulásról vagy munkavállalásról, nem kell 
külön-külön keresgélni: egy honlapon megtalálható az összes fon-
tos tudnivaló, praktikus tanács vagy kapcsolódó szervezet honlap-
jának linkje. Ha pedig közvetlenül szeretnénk információhoz jutni, 
akkor az is elérhető: mint ahogyan a korábbi években, a Nemzeti 
Europass Központ jelen lesz az összes fontosabb állásbörzén és 
szakmai kiállításon 2009 őszén is! l

HA ÁLLÁST KERES, KÍNÁL, 

TANULNI SZERETNE 

EURÓPÁBAN – 

A KULCSSZÓ: europass

BALLA áGNES
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A LEGENdáK SEGíTSéGéVEL NEMCSAK Az oLVASáS-íRáS, ILLETVE SzöVEGéRTéS-Szö-
VEGALKoTáS TERüLETéN TudjuK A TANuLóK ALAPKéSzSéGEIT FEjLESzTENI, HANEM 
FELKELTHETjüK EGyMáS éS SAjáT KuLTúRáNK MEGISMERéSE IRáNTI éRdEKLődéSü-
KET IS, ToVáBBá ERőSíTHETjüK ESzTéTIKAI éS MŰVéSzETI TudAToSSáGuKAT, jAVíT-
HATjuK KIFEjEzőKéSzSéGüKET.

Iskolánk 9 évvel ezelőtt kapcsolódott be először a Comenius programba. Két sikeres nem-
zetközi együttműködés után továbbra is szerettünk volna hasonló projektben részt venni, 
így munkatársunk partnerkereső szemináriumra utazott az olaszországi Montecatinibe. 
Itt egy-egy olyan lengyel, német, svéd, angol és olasz pedagógussal tudta felvenni a kap-
csolatot, akik a nemzetközi mérések (PISA, PIRLS) eredményeit szem előtt tartva egyet-
értettek abban, hogy a tanulók kulcskompetenciáinak – különösen az anyanyelvi kom-
petenciáknak – a fejlesztése alapvető feladatunk. A projekt célcsoportjaként a 9–12 éves 
tanulókat jelöltük meg, együttműködésünk témájául pedig a legendákat választottuk. 
 Saját legendánk megírása előtt tanulóink „kisbakancsos” túrán vettek részt, feltérké-
pezték a környéket; majd a legenda formai és tartalmi jellemzőinek megismerése után a 
könyvtárban, az interneten környékünkhöz kapcsolódó legendák után kutattak. A gyűjtött 
legendák megismerése különféle olvasási technikák alkalmazásával tanórákon történt. A 
történetek szóanyagából válogatva intenzív íráskészség-fejlesztő gyakorlatokat is végez-
tek a gyerekek.
 A legenda írásakor kreativitásuk megmutatására, kibontakoztatására ösztönöztük a 
tanulókat, akik nagy érdeklődéssel vettek részt a munkában. A pedagógus irányításával, 
folyamatos értékeléssel, visszajelzések adásával a tanulók aktív, felelős szereplőkké váltak. 
Párokban, kiscsoportokban osztották meg egymással elképzeléseiket. Többféle elágazási 
lehetőségnek utat engedő szabályozottsággal szövődött a legenda szála, s készült el végül 
az a történet, melyet elküldtünk partnereinknek. A Körös-körül Eger körül című legenda és 
a partnerek írásai egy kötetbe kerültek, melyet nyomtatott formában és az interneten is 
olvashatnak az érdeklődők (http://www.comenius-legends.eu). 
 A külföldi iskolások által írt legendák megismerése, feldolgozása tevékenység- centri-
kusan folyt. A tantárgyköziség ekkor érvényesült a leginkább. Térképen, földgömbön meg-
keresték az érintett országokat, az interneten információk után kutattak, mivel egy – a 
legendákat feldolgozó – vetélkedőn vettek részt a tanulók. A csapatok szerveződése baráti 
alapon történt, így a felkészülés során a heterogén csoportokban a kooperatív tanulás 
módszereit tudták pedagógusaink alkalmazni. A sokszínű feladatsor (keresztrejtvény, igaz-
hamis állítások, csoportosítások, leltározás, szóbújócska, totó, kiegészítések, képrejtvény) 
középpontjában a szövegértés, szövegalkotás fejlesztése állt. Az érdekes feladatok annyira 
lelkesítették a tanulókat, hogy kívánságukra a projekt második évében is kellett hasonló 
vetélkedőt szerveznünk.

P R O J E K T T Ü K Ö RAz EuRóPAI BIzoTTSáG Az EuRóPA A 
PoLGáRoKéRT PRoGRAMMAL KAPCSo-
LATBAN áLLANdó TéMáKAT HATáRo-
zoTT MEG, EzEK A PRoGRAM TELjES 
IdEjéRE éRVéNyESEK. ANNAK éRdEKé-
BEN, HoGy REAGáLNI LEHESSEN Az 
EuRóPAI SzINTEN FELMERüLő új VAGy 
NAGyoN EGyEdI TéMAKöRöKRE, éVES, 
ILLETVE HATáRozoTT IdőRE SzóLó 
TéMáK IS MEGHATáRozáSRA KERüLNEK 
Az áLLANdó PRIoRITáSoKoN BELüL. 
EzzEL TáMPoNToKAT KíVáNNAK AdNI 
A PáLyázóKNAK, HoGy ELSőSoRBAN 
MELy TéMáKKAL FoGLALKozzANAK. 
A KIEMELT PRIoRITáSoK SoK ESETBEN 
VALAMILyEN éVFoRduLóHoz KAPCSo-
LódNAK, MINT PéLdáuL 2009-BEN A 
BERLINI FAL LEoMLáSáNAK 20. éVFoR-
duLójA, dE AKTuáLIS ESEMéNyEK IS 
FoRMáLjáK A TéMáK KIVáLASzTáSáT, 
MINT PéLdáuL A GAzdASáGI VáLSáG, 
MELy MINdANNyIuNKRA HATáSSAL 
VAN.

A program állandó prioritásain belül ke-
rülnek megfogalmazásra az adott évre 
jellemző témák, amelyek a következő 
pályázati fordulóban az alábbiak:

• Az Európai Unió jövője és alapvető 
értékei. A május 9-i Európa Nap megün-
neplése, melynek során különösen fontos 
szerepet játszik a Schuman Nyilatkozat, 
melyet 1950. május 9-én, azaz 60 évvel ez-
előtt írtak alá, és amely felkérte a némete-
ket és minden más európai országot, hogy a 
szén- és acélipari termelésüket együttesen 
és demokratikusan Európa első nemzetek 
feletti közösségében végezzék. Ennek követ-
kezményeként jött létre a mai Európai unió.
• Aktív európai polgárság: részvétel 
és demokrácia Európában. Különösen 
fontos szerepe van a civil társadalmi szer-
vezeteknek és a polgári részvétel különbö-
zői formáinak az Európai unió demokrati-
kus életében, ahogy az esélyegyenlőség 
biztosításának a politikai életben. Szintén 
fontos felhívni a figyelmet a 2011-ben sor-
ra kerülő önkéntesség Európai évére, és ak-
tív részvételre buzdítani a polgárokat. 
• Interkulturális párbeszéd. 2010-ben 
továbbra is fontos szerep jut ennek az állandó 

prioritásnak, mivel komoly szerepet játszik 
a közösséghez tartozás, kölcsönös megér-
tés és szolidaritás kialakításában. A szoli-
daritás és a kölcsönös megértés alapvető 
elemei a társadalmi összetartásnak, ezért 
az interkulturális párbeszéd különösen jól 
alkalmazható a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemben, melynek 
európai éve 2010-ben lesz.
• Jólét Európában: munka, szociális 
kohézió és fenntartható fejlődés. Az 
európai társadalmakban gyors változás 
zajlik. Közös kihívást jelent a globalizáció, a 
tudás alapú társadalom felé való átmenet, 
a demográfiai változások, a bevándorlás és 
a növekvő mértékű individualizmus. 2010-
ben pedig különösen fontos lesz, hogy fog-
lalkozzunk a jelenlegi gazdasági helyzet ha-
tásaival és következményeivel. Az Európa a 
polgárokért program ösztönzi az említett 
kérdésekkel foglalkozó kezdeményezéseket, 
európai távlatokba helyezve az emberek 
mindennapi élettapasztalatait.
• Az EU politikák hatása a társadal-
makra. A program továbbra is biztosítani 
fogja az európai állampolgároknak azt a le-
hetőséget, hogy reagáljanak az Eu különbö-
ző politikai területein elért eredményekre. 
Az Európa a polgárokért program kedvez-

ményezett szervezetei megfelelő csatornák 
arra, hogy felhívják az emberek figyelmét 
az uniós irányelvek eredményeire, és erre 
reagáljanak is. Az Európai Bizottság fontos-
nak tarja, hogy meghívja ezeket a szerveze-
teket, vegyenek részt és legyenek hatással 
az Eu jelenlegi és jövőbeni politikájára.

Az év kiemelt témája a szegénység és ki-
rekesztés elleni küzdelem lesz. Az Európai 
unió a világ egyik leggazdagabb térsége, de 
ennek ellenére lakóinak 17%-a nem ren-
delkezik az alapvető szükségletek kielégíté-
séhez szükséges forrásokkal. A szegénység 
és a társadalmi kirekesztés felszámolására 
nincs csodafegyver, az Európai unió egyik 
legfontosabb értéke azonban a szolidaritás, 
amely válság idején különösen fontos. Az 
unió hitvallása szerint együtt kell megküz-
denünk a gazdasági válsággal, és az is igaz, 
hogy a szolidaritás mindannyiunkat meg-
védi. l

HoRVáTH KATALIN

Az Európa a polgárokért
program

2010-es prioritásai

A projekt két évének legfőbb feladatai 

között a következőket határoztuk meg:

•  Minden iskola legendát ír saját népe törté-
nelmének eseményeit, a helyi sajátossá-
gokat alapul véve. Ezeket a partneriskolák 
tanulói illusztrálják, dramatizálják, illetve 
különböző módszerek alkalmazásával fel-
dolgozzák. 

•  A második évben olyan legendát írnak a 
tanulók, amelyben minden iskola egy-egy 
fejezettel bővíti a megkezdett történetet, 
és ezt illusztrálják a gyerekek. A részt vevő 
intézmények párban is dolgoznak. Szintén 
legendákat olvasnak és írnak, de itt már 
nagyobb hangsúlyt kapnak az egyes or-
szágok históriáiban fellelhető hasonlóságok 
és különbségek. 

•  Hatnyelvű szótárt készítünk, amely a kö-
szönéseken kívül az alapvető udvariassági 
kifejezéseket és mindennapi életünk leg-
gyakrabban használt szófordulatait is tar-
talmazza.

•  Minden iskolában Európai Hetet szerve-
zünk, amely során a tanulók játékos formá-
ban adnak számot arról, mennyire ismerik 
egymás országát, kultúráját, étkezési szo-
kásait, ünnepeit, sportolóit.

Comenius Iskolai együttműködés – Felsővárosi 
általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Eger

Európai legendák
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