
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektünk címe: "Kelts hullámokat!" - iskolai motiváció fejlesztése a Hamvas Béla Gimnáziumban. 
 
Oroszlány város gimnáziumának pedagógusaiként nap mint nap szembesülünk azzal, hogy tanítványainkat egyre nehezebb motiválni és kollégáink is 

lassabban tudnak alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, amit a globalizáció és az Európai Unió támaszt a világban való alkotó érvényesülés tekintetében. 
 
Projektünk során elsődleges célként az iskolai motiváció intézményi fejlesztését és példaként való megjelenítését tűztük ki, melyet az iskolamenedzselési 

folyamatok megújításával, új, diákközpontú tanítási módszerek és IKT eszközök bevezetésévével, interdiszciplináris és idegen nyelvi kompetenciáink 

bővítéséve, nemzetközi projektek megvalósításával kívánunk elérni. Diákjainkban szeretnénk megerősíteni az élethosszig tartó tanulás, az európai 

szemléletmód, kultúra és hagyományok megismerésének és ápolásának igényét. Az európai munkaerőpiacon történő elhelyezkedés zá loga az idegen 

nyelvek kommunikatív szintű ismerete és a számítógép használat, ezért ezen kompetenciák fejlesztését elsőrendűnek érezzük és gyakorlatorientáltan, 

komplex módon kívánjuk átadni tanulóinknak, például eTwinning projektek megvalósításával. 
 
Közvetett céljaink közé tartozik gimnáziumunk térségi tudásközponttá fejlesztése. Ennek érdekében a mobilitási program kurzusain megszerzett 

tapasztalatainkat és annak nyomán kialakuló jó gyakorlatainkat, közvetlen kollégáinkon kívül, meg szeretnénk osztani a környező iskolák pedagógusaival is. 
 
A nemzetközi tanártovábbképző programokon való részvétel alkalmat ad megismerni más országok oktatási rendszerét; lehetőséget nyújt találkozni és 

egyben későbbi együttműködés alapjait is megteremtő kapcsolatokat építeni külföldi kollégáinkkal. 
 
A projektben résztvevő négy pedagógus a következő tanfolyamokra utazik: 
 
- CLIL in Practice: Focus on Florence  
Képzőintézmény: Europass Teacher Academy, Firenze – Olaszország 

  
- Empowerment in ICT skills  
Képzőintézmény: York Associates, York – Nagy Britannia 
  

- English language development for teachers and staff working in education 

B1/B2 Képzőintézmény: Easy School of Languages, Valletta- Málta 

 
- Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer  
Képzőintézmény: Europass Teacher Academy, Berlin – Németország 
 

A kurzusok sikeres elvégzése után a résztvevők elkészítik Europass mobilitási igazolványukat és nyelvi útlevelüket. 
 
A projektben résztvevők megszerzett ismereteiket disszeminációs terv alapján továbbadják az intézményen belül tantestületi és munkaközösségi 

megbeszéléseken, továbbá műhelymunkás foglakozásokon gimnáziumunk nevelőtestületi tagjainak és a kistérségi iskolák pedagógusainak is. 

Tapasztalataikról beszámolnak az intézmény honlapján, a helyi médiában és országos tanártovábbképző portálon. 
 
A projekt megvalósítását támogatja a Tatabányai Tankerületi Központ és Oroszlány Város Önkormányzata is. 
 
Úgy véljük, hogy mobilitási projektünk pozitív hatással lesz az intézményi motivációra, növeli az oktatás színvonalát, elősegíti a fiatalokban az európai 

szemléletmód megszilárdulását. Gimnáziumunk pedig követendő példát fog mutatni a környező oktatási intézmények számára is. 
 
További információkért, kérjük, látogasson el honlapunkra: https://hamvas1.wixsite.com/keltshullamokat!  
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Title of the project: „Making waves” – improving school motivation at Hamvas Béla Grammar School. 
 
As teachers of the school we frequently have to face the fact that motivating our students is getting more and more difficult. Also, we realise that our 

colleagues are finding it more and more difficult to adapt to the present situation created by globalisation and the requirements of the EU, and to prevail in the 

given circumstances as creative intellectuals. 
 
The primary aim of our project is developing motivation within our school, thus becoming an example. We wish to reach our goal by reforming the school’s 

managerial process, introducing ICT equipment, with new, studentcentered teaching methods, improving our language- and interdisciplinary competence and 

undertaking international projects. 
 
We would like to increase the demand for lifelong learning, and for the recognition and preservation of European outlook, culture and traditions. We are aware 

that the key to finding one’s way to the European employment market is a proficiency in foreign languages, and computer literacy, so we will give priority to 

improving these fields. We want to reach our target with a complex, hands-on method such as through eTwinning projects. 
 
Our indirect aim is to develop our school into a regional knowledge centre. For this we would like to share the experiences we obtained at the mobility 

courses, not only with our immediate colleagues, but with teachers from the surrounding schools as well. 
 
Taking part in international teacher retraining programmes offers an opportunity to meet foreign colleagues and to make contacts that might serve as the basis 

for later cooperation. 
 
Four teachers taking part in the project will go to the following courses: 
 
- CLIL in Practice: Focus on Florence  
Place of training: Europass Teacher Academy, Florence – Italy 

  
- Empowerment in ICT skills  
Place of training: York Associates, York – UK 
  

- English language development for teachers and staff working in education 

B1/B2 Place of training: Easy School of Languages, Valletta- Malta 

 
- Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer  
Place of training: Europass Teacher Academy, Berlin – Germany 
 

After finishing the courses, the participants will create their Europass mobility pass and language passport. 
 
The teachers participating in the project will share the knowledge they have acquired, in accordance with the dissemination plan, during discussions with the 

teaching community. They will also organise workshops for both their immediate colleagues and teachers of schools in the region. They will report their 

experiences on the homepage of the school website, in the local media and on the national teacher retraining website. 
 
The implementation of the project will be supported by the Klebelsberg Institution Maintenance Centre in Tatabánya and the Oroszlány Council. 
 
We believe that our mobility project will have a positive effect on student and teacher motivation at the school, improve the quality of education and help 

consolidate an European outlook among our students. In all these ways our school will set an example to the schools in our region as well. 
 
For more information, please visit our website at https://hamvas1.wixsite.com/keltshullamokat. 
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