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Erasmus + pályázat 

 • 2014 márciusában 

• Közoktatási intézmények munkatársainak 
mobilitása 

• IFEL-Institut( Institut für europäische 
Lehrerfortbildung), Hamburg 

• Utazás: 2015. április 

 

 

 

 

 



A pályázat célkitűzései  
• Az iskola nemzetközi környezetbe helyezése, az európai 

dimenzió erősítése. 

• A munkatársak nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, 
valamint új tanítási módszerek és eszközök megismerése.  

• Az iskola tanulóinak motiválása európai diákcsere-
projektekben való részvételhez. 

• Pedagógiai Program:  Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink 
megismerjék az Európai Unió országait, különös 
tekintettel azokra a nyelvterületekre, amelyeknek nyelvét 
oktatjuk (angol, német, olasz, francia).  

• Megfelelő interkulturális projektvezetési ismeretek, és 
sokrétűbb interkulturális ismeretek szerzése . 

• A tanulók  aktív bevonása európai projektekbe , és a 
közös társadalmi problémák felé nyitott európai polgárrá 
nevelése. 



A pályázat célkitűzései 

• Szélesebb körű kapcsolatok kiépítése más európai 

intézményekkel, külföldi iskolákkal- az idegen nyelvi 

kompetencia fejlesztése . 

• Továbbképzés résztvevői:  különböző országokból - 

interkulturális tapasztalatcsere,  egymás országának, 

hagyományainak megismerése. 

• Új, innovatív módszerek elsajátítása. 

• A tanulók motiválása idegen nyelvek tanulására, és a 

jelenlegi idegen nyelvi ismereteiknek a fejlesztése.  

• Fejlődés a csapatmunkában és a projektmunkában. 

 



IFEL-Institut      

 

• hamburgi székhelyű, európai tanár-továbbképzésekkel, 
interkulturális projektmenedzsmenttel foglalkozó 
intézmény.  

• Sokrétű tapasztalat nemzetközi kapcsolatépítések és 
együttműködések terén.  

• Kitűnő kapcsolat számos hamburgi oktatási 
intézménnyel, különös tekintettel azokra az iskolákra, 
ahol nagyszámú migráns tanuló tanul.  

• Rendszeres együttműködés tisztán migráns tanulókból 
álló osztályokkal, így a német, mint idegen nyelv 
oktatása különböző anyanyelvű tanulóknak 
különösképpen előtérbe kerül.  

• A hospitálás ilyen intézményekben - igen hasznos 
tapasztalatok a német, mint idegen nyelv tanítása terén.  



Job-Shadowing - Hamburg 

 • Szervezés: személyre szabott 

• Kapcsolattartás: telefonon és 
e-mailben 

• Hospitálás különböző 
hamburgi iskolákban  

• Reflexiós találkozások 
délutánonként 

• Változatos kulturális, illetve 
országismereti 
keretprogramok 

• Egyéni kívánságok 
figyelembevétele 

• Maximális rugalmasság, 
ideális időbeosztás 

 
 

 

 

 



Hamburg 



Néhány adat… 

• Szabad és Hanzaváros (Freie und Hansestadt Hamburg) 

• Németország második legnagyobb városa, az Európai Unió 
egyik legnagyobb városa 

• Európa harmadik legnagyobb kikötővárosa, Európa kapuja 
(„Tor zur Welt”) 

• Önálló városállam 

• 1,8 M lakos + kb 750.000  az agglomerációban 

• a lakosság 30 %-a rendelkezik migrációs háttérrel (2012-es 
adat), a világ szinte országából érkeznek migránsok 

• Legnagyobb számban: törökök (18 %) és lengyelek (13 %) 

• Utóbbi években a menedékkérők száma egyre nő 
(Afganisztán, Irán, Szerbia, Ghána, Portugália,Görögország, 
Szíria) 

 

 





Oktatás, iskolák 

• Németország : iskolarendszer tartományonként változó ( 16 
féle oktatási rendszer!) 

• Iskolakötelezettség: 6 -18 éves korig (függetlenül attól,hogy 
milyen nemzetiségű, vagy van-e tartózkodási engedélye) 

• 3 iskolatípus: alapiskola (Grundschule)- 1-4.osztály 

                             gimnázium (Gymnasium)- 5-12. osztály  

                             városrésziskola (Stadtteilschule) – 5  

      Kimeneteli pontok: 9. osztály után (első záróvizsga) 

                                       10.osztály után (középfokú záróvizsga) 

                                       12.osztály után (gimnáziumi érettségi) 

                                       13.osztály után (Stadtteilschule-érettségi) 

                                       





Die Stadtteilschule 
„ Leistung braucht Vielfalt.”  

 

•  „A teljesítmény sokszínűséget kíván.” 

• Új iskolatípus Hamburgban– 2010 óta a gimnázium 
alternatívája 

• Első évfolyam: 2011-12-es tanévben 

• Előzményei: Haupt-, Real-, Gesamtschulen, 
Aufbaugymnasien 

• Az érettségi mellett az összes középfokú iskolai 
végzettséget kínálja 

 

 

 



 Stadtteilschulen-Hamburg  



Alapelvek 
• Középpontban: a tanuló 

• Egyéni odafigyelés minden egyes tanulóra 

• Önállóságra és a személyes felelősségvállalásra nevelés 

• Sokoldalú támogatás a pályaorientációban 

• Egyéni fejlesztő foglalkozások  

• Kis létszámú osztályok: a nemzetközi előkészítő osztályokban 
max.15, 5-6. évfolyamon max.23, 7-10.évfolyamon max. 25. 

• Tanácsadó szolgálat tanulóknak, szülőknek 

• Társadalmi integráció elősegítése 

• A záróvizsga utáni zökkenőmentes bekapcsolódás a 
munkaerőpiacra („Arbeit und Beruf”-tanegység) 

• Girls-Day/Boys-Day (minden 8.osztályos részvételével 
országos önkéntes nap-április 21.) 

• Tehetséggondozás 

 

 



Stadtteilschule am Hafen 
• „Fontos vagy nekünk !” –Azt  

akarjuk, hogy az iskolába járás 
örömet okozzon. 

 

• „Kihívásokat közvetítünk!” – 
Azt akarjuk, hogy a tanulás 
szórakozást jelentsen 
számodra, és megmutathasd, 
mire vagy képes. 

 

• „Velünk messzire juthatsz!” – 
Azt akarjuk, hogy sokat tanulj, 
sikeres légy és jó eredményű 
záróvizsgát tegyél. 

 



• 3 telephely –különböző 
profillal: 

Neustadt: idegen nyelvek 
(kétnyelvű osztályok-angol, 
török, portugál) 

 

St.Pauli: évfolyamokon 
átívelő műhely- és 
projektmunkák 

 

Altona: sport és egészség 
profil 

 

Minden telephelyen: zene, 
színház, művészeti projektek 
és mozgáskultúra 

 

 



Egész napos iskola 

 
• 6-18 óráig 

• Tanítás: 8-13 óráig 

• 7-8, illetve 13-16: 
különféle szabadidős 
foglalkozások, szakkörök, 
érzékenyítő 
foglalkozások, 
korrepetálások 

• Előtte, utána:ügyelet 

• Szünidei ügyelet 

 

 



Ganztagsschule St. Pauli 





Stadtteilschule am Hafen-

Neudorf 

Tanulók származási országa: 
Bulgária, Afganisztán, Szomália, 
Guinea, Lengyelország, Ghána, 

Csecsenföld 

 

9iv- Internationale 
Vorbereitungsklasse 

 



Nemzetközi előkészítő 

osztályok 
• Neustadt: 4 helyszínen 12 osztály – 5iv , 7-8iv, 9iv, 10iv.  
• Felvétel: információs teszt alapján – Tud-e írni? Milyen iskolai 

„előélete” van? 
• Elvileg max. 15 tanuló egy osztályban (gyakorlatilag akár 18 is) 
• Német nyelv: 10 óra/hét, ezen kívül: angol, matematika, 

természettudomány, testnevelés, filozófia, társadalomismeret, 
pályaorientáció, osztályfőnöki („Tutorstunde”) 

• Felzárkóztatás 
• Rugalmas átmenet a „Regelklasse”-ba, akár év közben is 
• Legfőbb cél: migráns tanulók integrációja a társadalomba, a 

munkaerőpiacra megfelelő  (B1-szintű) német nyelvismerettel 
• Interkulturális kompetenciatréning – 10 tréner az iskolában 
• Vallási tolerencia- ünnepek, egymás országának, kultúrájának 

megismerése 
• Prevenciós foglalkozások rendőrökkel  







5IV-Internationale 
Vorbereitungsklasse 



Ganztagsstadtteilschule 

Mümmelmannsberg 

7-8VK 

5VKB 



Das Moccaffee 

2010, 2013: rangos 

kitüntetés  



Lernküche 

Schulzoo 

http://blogs.hamburg.schulcom

msy.de/276082_1212565/ 



Reflexiós találkozók 
• Elterncafé Wilhelmsburg 



Keretprogramok 

Hajókirándulás az Elbán 

Városnézés szárazon és 

vízen  



Keretprogramok 

Kirándulás Stade-ba 

(Hanzaváros) 



Keretprogramok 

Reeperbahn 



Szabadidő 
Fischmarkt 





Sylt szigete 



Hamburger Dom 



Hogyan hasznosíthatók ezek a 

tapasztalatok a tanításban? 
• Módszertani sokféleség 

• Interaktív tábla használata 

• Képek, táblázatok, plakátok (saját készítés!) 

• Témák feldolgozása (sok projekt, önálló felkészülés, 
előadás) 

• Reflexiók 

• Differenciálás  

• Élményeken alapuló tanítás-képek, videók 
felhasználása (pl. a halpiacon a kikiáltók) 

• Iskolai blogok, tanulók reflexiói (pl. a 
mümmelmannsbergi Schulzoo-ról) 

• Összehasonlításon alapuló nevelés (kérdések!!) 

• Érdekességek 

• Országismeret 
 

 



Köszönet  
• Az Európai Uniónak az anyagi 

támogatásért 

 

• A Sylvester János Református 
Gimnázium vezetőségének és 

kollégáimnak, hogy lehetővé tették 
az utazást, és helyettesítettek  az 

egy hét alatt 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 

 

Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

 


