
Út a sikeres pályázathoz – 
pályázói szemmel 

Erasmus+ Iskolai, óvodai partnerségek –  

Pályázatíró szeminárium, Kecskemét 



Az iskola és a pályázati tapasztalatok 

• Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

• Ocsenás Eleonóra projektkoordinátor 

• Szabó Gábor igazgatóhelyettes 
 

 

• Nemzetközi együttműködési tapasztalatok 
1998 óta minden tanévben 

• Comenius, Leonardo, Bilvoc, Határtalanul, 
Norvég Alap, Erasmus+ KA1 szakképzési, 
Erasmus+ KA1 közoktatási 

• Erasmus+ KA2–es projektek – résztvevő 
partnerként 2 program 

 



A nemzetközi munka keretei 

• Iskolai szükségletek felmérése 
• Milyen területeken szeretnénk fejlődni? 

• Miben tudunk jó gyakorlatokat kínálni? 

 
• Európai fejlesztési terv 

• (Nemzetköziesítési stratégia) 

• egy nemzetközi team – több 
munkacsoport, több felelős  

 

 



Erasmus+ KA2 – Az ötlet születése 

• szakközépiskola és szakgimnázium: a 
legnagyobb gondunk nem a 
képességhiány, mert azon lehet 
segíteni, ha van MOTIVÁCIÓ 

• a tanulói motiváció felkeltéséhez 
motivált tanárokra van szükség 

 

• vannak jó gyakorlataink – de még 
szükségünk van továbbiakra 

keressünk iskolákat, amelyek 

tanulhatnak tőlünk, és amelyektől mi is 
tanulhatunk 

 

 



Erasmus+ KA2 –  A projekt előkészítése az 
intézményen belül 

• motiválni a nevelőtestület tagjait  

• 4 fős projektcsapat 

(igh., projektmenedzser, 
pályatanácsadási tanár, informatikus) 

 

• a projekt összehangolása a többi futó 
és tervezett pályázattal, a 
projekttalálkozók ütemezése az iskola 
éves munkatervének 
figyelembevételével… 

 



Erasmus+ KA2 –  A projekt előkészítése 
nemzetközi szinten 

• Partnerintézmények felkutatása és bevonása – kínálatok és igények 
felmérése 

 

 

helyszín előzmények kínálat 

Olaszország közös Comenius program,  

2013 - 2015 

Peer Education tréning; Flipped classrooms 

Norvégia EGT alap szakmai 

intézménylátogatás 2017 

egy osztályban tanítók tanácskozása; Bourn out 

megelőzését szolgáló jó gyakorlat 

Izland EGT alap szakmai 

intézménylátogatás 2017 

Fablab; a film szerepe a tanulási motivációban 

 

Szlovénia KA1-es nemzetközi 

projektmenedzsment képzés 

2015 

web 2.0 és az IKT eszközök a motiváció 

szolgálatában 

Horvátország KA1-es nemzetközi 

projektmenedzsment képzés 

2015 

kortársmotiváció; sport és művészetek szerepe a 

motiváció felkeltésére 



Erasmus+ KA2 – A pályázat megírása, az ötlet 
formába öntése, tippek, tanácsok   

• koordinátorként mi terveztük,  

• közös drive felület: a partnerek 
közösen szerkesztették 
(hány találkozó legyen, melyik 
országból hány fő, melyik találkozókra 
vigyünk tanulókat is, melyik ország 
hány tanulót tud fogadni stb...) 

• Közös termék a cím is: 

 WILL to MotivatE(U) 

ezen kívül e-mail, FB-csoport 



Erasmus+ KA2 – A pályázat benyújtása után  

• izgalom, drukk – ünneplés – újabb izgalom – sok 
munka 

• első projekttalálkozó 2018 novemberében 
Szegeden  

 minta: jó vagy rossz példaként szolgál a 
 további együttműködéshez 

• ismerkedés; egyeztetések; közös arculat 
kialakítása;  

• csapatépítő éléménypedagógiai tréning -> 
partnerek új motivációs módszereket ismertek 
meg 

 





 
Köszönjük a figyelmet! 


