
 
 

 
 

A Damiba hozzuk Európát! 
 

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola több mint 17 ezer € (közel 6 millió 

Ft) támogatást nyert az Erasmus+ program keretében. 

 
Iskolánk eddig is nagy figyelmet fordított rá, hogy diákjaink a legkorszerűbb 

oktatásban részesülhessenek. Átfogó célunk, hogy tanulóinkat képessé tegyük arra, hogy hazánk és Európa 
teljes értékű polgáraivá válhassanak, az európai munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Mindezek érdekében 

kulcsfontosságú a minőségi ismeretszerzés és a minél magasabb szintű nyelvtudás lehetőségének biztosítása. 

Az utóbbi évek során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy szükség van intézményünk európai aspektusának 
erősítése, és oktatási tevékenységünk további fejlesztésére: 

1. Az elmúlt évek során megvalósított emelt óraszámú angol nyelv-oktatás tapasztalataira alapozva a két tanítási 
nyelvű oktatás felmenő rendszerű bevezetése 

2. Módszertani megújulás, a kor igényeihez igazodó metodológia elsajátítása és beépítése a tanítási gyakorlatba.  
 

Az Erasmus+ támogatás elnyerésével páratlan lehetőségek nyíltak meg előttünk, melyek segítségével az 

országhatárt átlépve, nemzetközi körökben szerzett tapasztalatokkal gazdagodhat tantestületünk és ezzel együtt 
az egész iskola. 

 
A KA1 mobilitás keretein belül elnyert összeget a következő két tevékenységi területre fordítjuk: 

 
1. Iskolánk 3-tagú delegációja szakmai látogatás során egy osztrák partneriskolában tanulmányozza majd 

a két-tannyelvű oktatás módszertanát, valamint alternatív pedagógiai módszereket pl. projektoktatás, 

kommunikáció-központú nyelvoktatás, IKT alkalmazás az osztályban, epohális oktatás, tevékenység-
központú oktatás. 

2. 7 kollégánk egyénileg vehet részt olyan külföldi kurzusokon, amelyek a célnyelven, nemzetközi 
környezetben zajlanak, és előkészítik a két tanítási nyelvű programunk bevezetését. 

 
A későbbiekben terveink között szerepel hosszú távú együttműködés kialakítása egy EU-s partneriskolával. Így 

lehetőségünk nyílik újabb, rendszeres szakmai látogatásokra, óralátogatásokra, cserediák programra, szakmai 
tapasztalatszerzés céljából vendégtanárként történő tanításra. Lehetővé válik, hogy az arra alkalmas és érdemes 

diákok 2-6 hetes időtartamban a partneriskolában folytassák tanulmányikat (és fordítva…) 

 
Hosszú távon rendszeresen kívánunk pályázni a hasonló támogatásokra, hogy előbb-utóbb minden kollégának 

lehetősége nyíljon külföldi tapasztalatszerzésre, szakmai fejlődésre. A hazatérő kollégák széles körben osztják 
majd meg tudásukat, új szemléletmódjukat. 

Így hozzuk el Európát az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola falai közé annak érdekében, hogy tanulóink 
a megszokottól eltérő, az átlagosnál többet nyújtó iskolába járhassanak, ezzel is növelve esélyüket a hazai és 

európai társadalomba való beilleszkedésben.   
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