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Partnerek

Debreceni Egyetem Balásházy János 
Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma 
és Kollégiuma
Debrecen, Hungary
www.balashazy-debr.sulinet.hu

Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg 
(Vocational College for Information 
Technology and Media Production) 
Köln / Cologne, Germany
www.gso-koeln.de

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti  
Szakközépiskola
Debrecen, Hungary
www.medgyessygimnazium.hu

Rakvere Ametikool
Rakvere, Estonia
www.rak.edu.ee

SEDU ( Vocational Education Center )
Seinäjoki, Finland
www.sedu.fi

YAFL ( Yahya Akel Fen Lisesi )
Mersin, Turkey
www.yakelfenlisesi.meb.k12.tr

http://www.balashazy-debr.sulinet.hu/
http://www.gso-koeln.de/
http://www.medgyessygimnazium.hu/
http://www.rak.edu.ee/
http://www.sedu.fi/
http://www.yakelfenlisesi.meb.k12.tr/


Projektcélok 

A nemzetközi munkaerőpiacon elvárt készségek 
fejlesztése 

A projekt legfőbb céljai:

• Személyes márkaépítés 

• Digitális kompetencia 

• Angol nyelvi készségek 

• Szociális kompetenciák

fejlesztése



Tartalom

Saját imázs kialakítása : „A saját márka” – a 
profilom az interneten

Megválaszolandó kérdések:

• Hol tartok most? Mi található meg rólam az 
interneten?/Milyen nyomot hagyok az interneten?         

• Hogyan mutathatom be képességeimet a közösségi 
oldalak segítségével?   

• Milyen képességek fontosak a céljaim eléréséhez és a 
jövőmhöz?              



Tartalom 

Digitális kompetenciák

1. A privát élet

Kérdőív a diákok számára:

Adatvédelemhez, kockázathoz kapcsolódó 
kompetenciák és az internetes etikett (Netiquette)

2. A tanulási kompetencia része

Kérdőív diákoknak/tanároknak:

Hogyan fejleszthetőek a tanulási/tanítási tartalmak és 
módszerek?

Milyen eszközök használhatóak fel tanítási célból?



Tartalom 

Az angol nyelvi kompetencia

1. Kezdő szakasz:
- A tudás felmérése szintfelmérővel 

2. Projektszakasz – fejlődés az Erasmus+ projekt 
segítségével:
- A nyelvi kompetenciák fejlesztése, fejlődése
- Az 1. és 2. modul adta lehetőségek kihasználása, 
amelyeket a projekt során dolgozunk fel 

3.  Befejező szakasz:
- Mit értünk el?



Modulok

A felvázolt tervezet teljesítéséhez két modult dolgozunk 
fel: 
1. modul: Média

2. modul: Munkaerőpiac (EU – nemzetközi)



Módszerek és eszközök 

Új, innovatív módszerek és eszközök

- CLIL- tartalomalapú nyelvoktatás

- Mobil eszközök használata

- Webquests: kutatómunka internetes források alapján 

- Moodle: e- Learning

- Wikipédia

- LinkedIn: a világ legnagyobb üzleti közösségi szolgálata

- Facebook

Az intézményi jó gyakorlatok alkalmazása



Tanárképzés és diákok tanulási tevékenységei

Tanárképzés helyszíne:

- Finnország: Seinäjoki

Diákok tanulási tevékenységei helyszínei:

- Magyarország: Debrecen

- Észtország: Rakvere

- Törökország: Mersin


