
ERASMUS+  
                                                                   A projektet az Európai Bizottság támogatta. 

 

• KA 2 – Stratégiai partnerségek 

• KA 219 – Iskolai, óvodai stratégiai 

partnerségek  

– Együttműködés az innováció és a bevált 

gyakorlatok cseréje terén  
 

2017.08.31. 2017-1-HU01-KA219-
036025 - ERASMUS+ 

AMI 

1 



PARTNERSÉG 

KOORDINÁTOR INTÉZMÉNY: 

 

• Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti iskola – Szolnok  

 

PARTNERINTÉZMÉNY: 

 

Vitos Mózes Általános Iskola – Csíkszentkirály 

Románia Hargita megye 
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Partnerintézményünk 

Csíkszentkirály – Hargita megye – Székelyföld 

Vitos Mózes Általános Iskola 

• 1-8. évfolyam + előképző 169 tanuló – 15 pedagógus 

 

 

 

 
• Méhecske Óvoda – 3 csoport – 

70 gyermek – 5 óvodapedagógus  
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A projekt címe 

 

„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul 

énekelünk és magyarul táncolunk.”  

(Kallós Zoltán) 

Innovatív módszerek, jó gyakorlatok  

a néptánc, a népdal és népzene,  

a néphagyományok oktatásában 
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Megvalósítás  

Tervezett időintervallum: 2017. október 1-jétől 

2019. szeptember 30-ig 

• Közvetlen célcsoport: művészeti iskolánk tanulói 

és szüleik, művészeti iskolánk táncpedagógusai  

• Közvetett célcsoport: iskolánk tanulói, 

pedagógusai, lakókörzetünk civil szervezetei, 

lakosai, más művészeti iskolák pedagógusai 

Munkanyelv 

• magyar nyelv 
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Elnyert támogatási összeg 

Teljes költségvetés: 80 805 € 

Szandaszőlősi ÁI és AMI: 47 660 € 

Vitos Mózes ÁI: 33 145 € 

 

• Mind a két intézmény a saját költségvetésével 

valósítja meg a programot, a saját nemzeti 

irodájának számol el a támogatási összeggel 

• A szakmai megvalósítás és a produktumok 

közösek 
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A benyújtott pályázat értékelése 

• A néphagyományok megőrzését, átörökítését megfogalmazó 

pályázati anyag célkitűzése a pályázati kereteken túlmutató 

értékmegőrzést és értékátadást eredményez. Mindez összhangban 

van azzal az uniós törekvéssel, amely nyelvi diverzitás mellett a 

kulturális sokszínűség megőrzését támogatja. Ezáltal a pályázati 

anyag uniós szintű hozzáadott értéket képvisel 

• A munka előkészítése részletes, átgondolt, az alkalmazott 

módszerek a tevékenységek során kiválóak, változatosak. A 

megfelelően szakaszolt munkaprogram alapján megállapítható a 

részt vevő pedagógusok és diákok esetében is, hogy az egyes 

célcsoportok a projekt során hogyan és milyen ismeretekkel, 

készségekkel gazdagodnak.  
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A benyújtott pályázat értékelése 

• A projektterv gondoskodik a folyamatos minőségbiztosításról és 

visszacsatolásról, a projekttevékenység havi monitorozásának 

köszönhetően. Hasonlóképpen a projektterv tartalmazza a 

disszeminációs tevékenységek leírását, ütemezését.  

• A partnerek kiválasztása gondos, mindkét intézmény azonos 

érdeklődési körű. A partnerségben részt vevő szervezetek a 

pályázat szempontjából releváns területen mindketten komoly 

szakmai múlttal, kipróbált és alkalmazott jó gyakorlatokkal 

rendelkeznek. 

 

• Ezért a két szervezet együttműködése mindenképpen gyümölcsöző 

lesz, garantálja a célkitűzések hatékony és minőségi 

megvalósítását.  
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PRIORITÁSOK 

KÖZNEVELÉS:  

• A tanári szakma szakmai profiljainak megerősítése 

• Készségek és kompetenciák megszerzésének 

elősegítése 

HORIZONTÁLIS: 

• Megfelelő magas szintű készségek és kompetenciák 

fejlesztése 
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Jó gyakorlatok cseréje 

Pedagógusok rövid távú képzése (5 napos) 

Amit adunk: 

• 1. Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás 

• 2. Felfedeztető-felfedező tanulás és élménypedagógia a 

folklórismeret, néprajzi ismeretek elsajátításában 

 

Amit kapunk: 

• Népi kismesterségek tanulása, gyakorlása az iskolában 

• Pásztor fogadó Szent Mihály napjától Pünkösdig - 

tanéven átívelő néphagyományok rendszere az 

iskolában 
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Programok – programelemek – 

nemzetközi parnertalálkozók hel 
Szandaszőlősi ÁI és AMI Vitos Mózes ÁI 

Menedzsment: 

• 1. partnertalálkozó (4-4 fő) 

• 3. partnertalálkozó (4-4 fő) 

• 5. partnertalálkozó (4-4 fő) 

Munkatársak közös rövid távú 
képzése, jó gyakorlatok cseréje – 
2 alkalommal (4-4 fő) 

Tanulói mobilitás  

• Tábor  Kalocsán 2018. június – 
18-18 tanuló, 4-4 pedagógus 

Menedzsment: 

• 2. partnertalálkozó (4-4 fő) 

• 4. partnertalálkozó (4-4 fő) 

Munkatársak közös rövid távú 
képzése, jó gyakorlatok cseréje – 
2 alkalommal (4-4 fő) 

Tanulói mobilitás  

• Tábor Csíkszentkirály – 2019. 
június – 18-18 tanuló, 4-4 
pedagógus 
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Egyéb projekttevékenységek, 

produktumok 
 

• Táncházak – mind a két intézményben 

• Disszeminációs minikonferencia – eredmények 

bemutatása – mind a két intézményben közösen 

• Jó gyakorlat gyűjtemény – projektkönyv – digitális 

formában 

• „Magyar – Magyar” képes gyermek néprajzi szótár – 

digitalizált 

• Tanult táncelemek, táncok bemutatása, megismert népi 

kismesterségekből tanult alkotásokból vándorkiállítás 

2017.08.31. 2017-1-HU01-KA219-
036025 - ERASMUS+ 

AMI 

14 



Köszönöm, köszönjük a figyelmet! 

 

Együttműködésetekre 

 

számítunk  

 

a  

projektmegvalósításban! 
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