
                               PROJEKT TERV 1. számú melléklet 

Oldal: 1 / 7 A Kultsár sportosainak és pedagógiai ágazatos tanulóinak külföldi szakmai gyakorlata 

 

 

 

 

 

 

  

Pályázó intézmény:  
Tatabányai SZC Kultsár István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Fogadó partnerek:  
Sala d` Escalada Magnesi S.L. sportcentrum 
FESMES XXI SL (Cem Besós) sportközpont 
BCN – Kinder óvoda 

Mobilitáson résztvevő diákok:  
 

Ágazat Évfolyam Létszám (fő) 

Sport 10-11 16 

Pedagógiai 10-11 16 
 

Projekt címe: A Kultsár sportosainak és pedagógiai ágazatos tanulóinak külföldi szakmai gyakorlata 

Projekt teljes időtartalma: 12 hónap 2020 szeptember 1. – 2021 augusztus 31. 

Projekt főbb mérföldkövei: 
Projekt szakasz Mérföldkövek megnevezése Projekt terv 

(oldalszám) 

Mobilitás előtt 

Szervezés 3 

Kiválasztás 4 

Felkészülés 5 

Mobilitás alatt Mobilitás 6 

Mobilitás után 

Adatgyűjtés 7 

Disszemináció 7 

Projekt zárása 7 
 

Projekt időterve: lásd a projekt terv 2. oldalán 
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Projekt időterve 

MÉRFÖLDKÖVEK 2020 2021 FELELŐSÖK 
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Szervezés 
             Igazgató 

(projektkoordinátor), 
fogadó cég igazgatója 

Kiválasztás 

             Igazgató 
(projektkoordinátor), 

osztályfőnökök, 
szaktanárok, 
nyelvtanár 

Felkészülés 

             Igazgató 
(projektkoordinátor), 

osztályfőnökök, 
szaktanárok, 

nyelvtanár, kísérő 
tanárok, diákok 

Mobilitás 
             Fogadó cégek 

igazgatója, 
mentorok, diákok 

Adatgyűjtés 
             igazgató helyettes 

(projektkoordinátor), 
diákok 

Disszemináció 
             igazgató helyettes 

(projektkoordinátor) 

Projekt zárása 
             igazgató helyettes 

(projektkoordinátor), 
iskolaigazgató 
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MÉRFÖLDKÖVEK 2020 2021  FELELŐSÖK 
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Mobilitást megelőzően 

PROJEKT 
SZAKASZ 

FELADAT 
IDŐPONT-
ÜTEMEZÉS 

FELADATLEÍRÁS 
HASZNÁLT 
CSATORNA 

FELELŐSÖK / 
RÉSZTVEVŐK 

Sz
e

rv
ez

és
 

Kapcsolatfelvétel a 
fogadó partnerrel 

2020. 
szeptember  

A befogadó partnerekkel való 
együttműködéshez szükséges 

kérdések és témák 
megvitatása, igények és 

lehetőségek összehangolása 

e-mailben és 
telefonon 

igazgató / 
pályázó intézmény 
és a fogadó partner 

Szükséges 
dokumentáció 

aláírása 

2020. 
szeptember 

Tanulmányi megállapodás 
előkészítése és aláírása. 

e-mailben és 
postai úton 

igazgató  
(projektkoordinátor) 

Felkészülés a 
tájékoztatásra és a 

kiválasztásra 
 

2020. 
szeptember 

Az iskolaigazgató kidolgozza a 
program rövid és a részletes 
tájékoztatóját, valamint az 

együttműködő tanárok 
jelentkezési, motivációs 

folyamatát. 

megbeszélés az 
igazgatói 
szobában 

igazgató, 
(projektkoordinátor) 

/ -  

Tanárok 
tájékoztatása 

 

2020. 
szeptember 

Tanértekezleten az 
iskolaigazgató tájékoztatja a 

teljes tanári kart a 
lehetőségekről, célokról, 

megvalósításról és a várható 
eredményekről és bemutatja a 

tanárok jelentkezési 
folyamatát, ismerteti a 
szükséges mentorálási 

folyamatot. Átadja az érintett 
osztályfőnököknek a diákok 

kitöltendő jelentkezési lapjait. 

tanértekezlet, 
tanári szoba 

igazgató 
(projektkoordinátor) 

/ 
a teljes tanári kar 

Diákok 
tájékoztatása 

2020. 
szeptember 

Az iskola minden tanulója 
tájékoztatást kap a 

lehetőségekről az októberben 
tartott Gólynap előtt, az 

igazgató által tartott 
prezentáció keretében, 

valamint iskolai faliújságon 
kihelyezett plakátról, 

iskolarádióból. 

Gólynap 
ünnepség 

megnyitóján 
iskola 

weboldalán:  

http://www.kults
ar.hu/ 

nyomtatott plakát 
az iskolai 

faliújságon 
iskolarádió 

igazgató 
(projektkoordinátor) 

/ 
a teljes tanári kar és 

az iskola teljes 
tanulóközössége 

A legérintettebb 
diákok 

tájékoztatása 

2020. 
szeptember 

A 10-11. évfolyamos sport és 
pedagógiai ágazat osztályok 

osztályfőnöki órán 
megbeszélik a lehetőségeket, 
hazaviszik a jelentkezési lapot. 

osztályfőnöki óra 

igazgató 
(projektkoordinátor)

/ 
érintett osztályok 

diákjai 

Pályázat kiírása a 
szaktanári és 
kísérőtanári 
pozíciókra 

2020. 
szeptember 

A szervezés szakaszban 
rögzített kiválasztási alapelvek, 
kritériumrendszer és értékelés 

alapján  

nyomtatott 
dokumentumok 

személyes 
átvétellel 

igazgató 
(projektkoordinátor)

/ 
A pályázaton induló 

pedagógusok 

 

  

http://www.kultsar.hu/
http://www.kultsar.hu/
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Mobilitást megelőző projektszakasz                  

PROJEKT 
SZAKASZ 

FELADAT 
IDŐPONT 

ÜTEMEZÉS 
FELADAT LEÍRÁS 

HASZNÁLT 
CSATORNA 

FELELŐSÖK / 
RÉSZTVEVŐK 

K
iv

ál
as

zt
ás

 

Kitöltött 
jelentkezési lapok 

összeszedése a 
diákoktól 

2020. 
október 

Az őszi szünet után az 
osztályfőnökök beszedik a 

szülők által is aláírt jelentkezési 
lapokat 

osztályfőnöki óra 

10. évfolyamos 
érintett sport és 

pedagógiai 
ágazatos osztályok 

osztályfőnökei / 
osztályok diákjai 

Együttműködő 
szaktanárok és 
kísérőtanárok 
pályázatainak 
begyűjtése és 

elbírálása 

2020. 
október 

Együttműködő tanárok 
kiválasztása (ld. 3. sz. 

mellékletben részletezett 
szempontok alapján) 

igazgatói 
szobában előre 

rögzített 
szabályok/elbírá-

lási módszerek 
alapján 

igazgató 
(projektkoordinátor) 

/ -  

Részletes 
tájékoztatás a 

jelentkezetteknek 

2020. 
október 

A jelentkezési lapot kitöltő 
diákok tájékoztatása a 

kiválasztás folyamatáról 

csoporttalálkozó 
és e-mailben 
megküldött 
összefoglaló 

igazgató helyettes 
(projektkoordinátor) 

/ a jelentkezési 
lapot kitöltő diákok 

Kiválasztott 
kísérőtanárok és 

szaktanárok 
ismertetése 

2020. 
október 

A kiválasztott tanárok, így a 
teljes projekt csapat ismertetése 

a tantestülettel 

tantestületi 
értekezlet 

igazgató / 
a projektben 
résztvevők 

Nyelvi teszt 
2020. 

november 

A jelentkezett diákok megírják 
az angol nyelvi tesztet és még 

aznap a szóbeli nyelvi 
alkalmassági elbeszélgetésen is 

részt vesznek 

tanterem 
nyelvtanár /  

a jelentkezési lapot 
kitöltő diákok 

Ajánlások írása 
2020. 

november 

A szaktanárok és az 
osztályfőnökök a megkapott 
értékelőlapokon pár soros 
ajánlást írnak a jelentkező 

tanulóról a társas viselkedési 
kompetenciáira, az innovációs 

hajlandóságára, a 
kommunikációs készségére és a 

tanuló személyiségjegyeire 
figyelve 

tanári szoba 
értékelő lap  

az osztályfőnökök 
és a szaktanárok  - 

Érdemjegyek 
összegzése 

2020. 
november 

Értékelőlapok kitöltése előző 
éves tanulmányi eredmények 

alapján 

előre elkészített 
értékelőlapokon 

ld. 4. sz. melléklet 
része 

osztályfőnökök- 

Értékelő lapok 
összesítése, 
kiválasztás 

2020. 
november 

Az értékelő lapok összesítése, 
rangsorolás és kiválasztás 

adatok 
feldolgozása Excel 

táblázatban 

igazgató  
(projektkoordinátor)  

Kiválasztottak 
kihirdetése 

2020. 
november 

A kiválasztási kritériumoknak 
megfelelő tanulók értesítése e-

mailben, az eredmények 
ismertetése osztályfőnöki órán 

és megjelenítés az iskola 
weboldalán rövid hír 

formájában személyes adatok 
nélkül helyi (városi) médiákban 

http://www.kults
ar.hu/weboldal, 
osztályfőnöki óra 

e-mail 
24 óra napilap, 
Komáromi TV 

igazgató /  
a pályázó diákok 

  

http://www.kultsar.hu/
http://www.kultsar.hu/
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Mobilitást megelőző projektszakasz 

PROJEKT 
SZAKASZ 

FELADAT 
IDŐPONT 

ÜTEMEZÉS 
FELADAT LEÍRÁS 

HASZNÁLT 
CSATORNA 

FELELŐSÖK / 
RÉSZTVEVŐK 

Fe
lk

és
zü

lé
s 

A szükséges 
dokumentumok 

aláíratása a 
szülőkkel, a kiutazó 
tanulók azonosító 

okmányainak 
ellenőrzése. 

Zárt Facebook 
csoport 

létrehozása. 

2020. 
december 

A projekt koordinátor bekéri a 
kiutazó tanulók okmányainak 

számát, rögzíti érvényességüket. 
Felhívja a figyelmet a mobilitás 
alatt elvárt/ajánlott ruházatra, 
így lesz ideje azt a szülőknek 

beszerezni. 

Excel táblázatba 
vezetve, a kérés 

e-mailben 
kommunikálva a 

tanulók és 
szüleik felé, zárt 

Facebook 
csoportban 
megosztás 

(tagok: 
résztvevők és 

szüleik, 
osztályfőnökök ) 

igazgató helyettes 
(projektkoordinátor)

/ 
 a tanulókkal 

együttműködve 

Félnapos 
rendezvény az 

utazó tanulóknak 
és a kísérő 
tanároknak 

2020. 
december 

Játékos felkészülés, 
csapatépítési tréninggel. A 

tanulók kérdéseket tehetnek fel, 
megvitathatják és aláírják a 

tanulói megállapodás tartalmát. 
A téli szünet feladata: az 

interneten és a magazinokban a 
spanyol tradícióknak és legújabb 
sport, valamint oktatás-nevelés 

trendjeinek kutatása, a 
kapcsolódó angol szakszavak 

kigyűjtése és információk 
gyűjtése a fogadó cégekről. 

osztályterem 

igazgató 
(projektkoordinátor)

/ a kiválasztott 
tanulók és kísérő 

tanárok 

Felkészülés a 
mobilitásra 

2021. 
január 

Repülőjegy és buszrendelés, 
ügyelve a részletekre is, 

csomagméretek átbeszélése. 
Csoportos utasbiztosítások, 

felelősségbiztosítások 
megkötése.  

Egyeztetés a szállásadókkal. 

e-mail, telefon, 
személyes 
találkozó 

igazgató 
(projektkoordinátor) 

/ fogadó farm 
vezetője, külső 

partnerek (buszos 
cég és biztosító) 

A tanulók 
tájékoztatása a az 
Erasmus + Online 
nyelvi támogatói 

rendszerének (OLS) 
használatáról 

2021. 
január 

Az OLS közösséghez való 
csatlakozással a diákok nyelvi 

kompetenciái is fejlődnek, 
valamint kapcsolatot 

teremthetnek hasonló 
érdeklődésű külföldi 

diáktársaikkal is. 

online rendszer 
használatának 
bemutatása az 

informatika 
teremben 

igazgató  
(projektkoordinátor)
/ IT kolléga, kiutazó 

diákok és kísérő 
tanárok 

Az első OLS teszt 
kitöltése 

2021. 
február 

OLS szintfelmérő teszt online 
kitöltése 

informatika 
terem 

nyelvtanár / diákok 

Diákok felkészítése 
heti 2 órás 

tréningen, 6 héten 
keresztül 

2021. 
március, 

április 

1. technikai felkészítés,  2. 
kommunikációs / kulturális 
képzés, 3. pszichológiai 
felkészítés 

csoportos képzés 
tanteremben 

felkészítő tanárok, 
osztályfőnök / 

kiutazó diákok és 
kísérő tanárok 

Részletes 
tájékoztatás a 
kiutazó diákok 

szüleinek 

2021. 
május vége 

A repülő indulási és érkezési 
időpontjai, javasolt holmi lista, 
okmányok stb. Kapcsolattartók 
elérhetőségei, szálláscímek.  

e-mail és 
Facebook 
csoport 

igazgató 
(projektkoordinátor)
/ kiutazó tanulók és 

szüleik 
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Mobilitás április-május 3 hét 

PROJEKT 
SZAKASZ 

FELADAT 
IDŐPONT 

ÜTEMEZÉS 
FELADAT LEÍRÁS 

HASZNÁLT 
CSATORNA 

FELELŐSÖK / 
RÉSZTVEVŐK 

M
o

b
ili

tá
s 

Elindulás 
Tatabányáról 

2021. július 

Az aktuális menetrend, és az 
útviszonyok és az időjárás 

függvényében a szállásadók 
értesítése a várható 

érkezésről. 

telefon 
kísérő tanár / a 

fogadó partnerek 
kapcsolattartói 

Megérkezést 
követően a szülők 

tájékoztatása 
2021. július 

A kiutazó diákok felhívhatják 
szüleiket, de a kísérőtanárok is 

gondoskodnak a szülők 
csoportos tájékoztatásáról  

e-mailen és a közösségi 
médián keresztül. 

telefon, e-mail, 
Facebook 
csoport 

kísérő tanárok /  
a kiutazó tanulók 

szülei 

Munkanaplóhoz 
szükséges 

nyomtatványok 
kiosztása 

2021. július 

A kinyomtatott naplólapok 
kiosztása a tanulóknak, ezt 

vezetik megérkezéskor majd 
hetente, mint munkanaplót.  

papír alapú 
jegyzet 

kísérő tanárok / 
diákok 

Napi szintű 
támogatás 

2021. július 

Munkanaplók ellenőrzése, 
személyes gondok megoldása, 

élmények megbeszélése, 
tanulók segítése, OLS 

használatának felügyelete, 
támogatása. 

Napi fél órás 
megbeszélések 

kísérő tanárok / 
diákok 

Heti jelentés 2021. július 

Kísérőtanárok hetente 
jelentést küldenek a diákok 
előmeneteléről, valamint a 

fogadó mentorok 
visszajelzéseiről, a mobilitás 

kitűzött céljainak 
megvalósulásáról az 

igazgatónak. 

heti írásos 
jelentés  

e-mailben 

kísérő tanárok / 
igazgató 

Hazautazás 
2021. július 

vége 

Elindulás Barcelónából, a 
szülők értesítése a várható 

érkezésről. 
telefon 

kísérő tanár / a 
kiutazó tanulók 

szülei 
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Mobilitás után 

PROJEKT 
SZAKASZ 

FELADAT 
IDŐPONT 

ÜTEMEZÉS 
FELADAT LEÍRÁS 

HASZNÁLT 
CSATORNA 

FELELŐSÖK / 
RÉSZTVEVŐK 

A
d

at
gy

ű
jt

és
 

Munkanaplók, fotók 
és egyéb 

dokumentációk 
begyűjtése 

2021. 
augusztus 

Tanulók és kísérő tanárok 
jegyzeteinek, munkanaplóinak 

és fotóinak összegyűjtése. 

e-mail és 
papíralapú 
jegyzetek 

igazgató 
(projektkoordinátor)

/ kísérő tanárok, 
diákok 

Jelentések 
összeállítása 

2021. 
augusztus 

Az összegyűjtött 
dokumentációk jelentéssé 

formálása. 

online felületre 
történő feltöltés 

igazgató 
(projektkoordinátor) 

/ - 

OLS teszt elvégzése 
2021. 

augusztus 

A hazaérkezést követő két 
hétben az OLS tesztet kitöltik a 

diákok 
online felületen nyelvtanár / diákok 

D
is

sz
e

m
in

ác
ió

 

Eredmények 
terjesztése 

2021. 
augusztus, 

szeptember 

Terjesztés a Kultsáron belül, és 
iskolákon kívül, a városi 

médiákban, a releváns szakmai 
és európai oktató 

weboldalakon, valamint a 
tanévnyitón, a disszeminációs 

tervben foglaltak szerint. 
Tapasztalatok beépítése a 

tanmenetbe és eredmények 
megosztása tanértekezleten. 

(ld. 5. számú melléklet) 

online felületek, 
közösségi média, 

városi 24 óra 
nevű napilapban 

újságcikk, a 
Komáromi TV-

ben, mint 
regionális 

médiában interjú 
szórólapok, 

megbeszélések 
workshopok, 

értekezlet 

igazgató 
(projektkoordinátor)

/  
a projekt minden 
résztvevője, külső 
együttműködők 

(média 
szakemberek) 

P
ro

je
kt

 z
ár

ás
a 

Projekt lezárása 
2021. 

szeptember 

Értékelések és eredmények 
összefoglalása. Oklevelek 

elkészítése a mobilitáson részt 
vett diákok számára. 

Elszámolások és projekt 
lezáráshoz szükséges 

dokumentációk összeállítása.  

online felületek, 
oklevelek 

igazgató 
(projektkoordinátor) 

 / diákok 

 

 


