
 

 

 

 

SZAKMAI MEGVALÓSÍTÓK ONLINE TALÁLKOZÓJA 

 CHORZÓW – BARCELOS – MISKOLC 

2021. JÚNIUS 14-18.  

 

ONLINE MEETING OF PROFESSIONAL IMPLEMENTERS 

 CHORZÓW – BARCELOS – MISKOLC 

JUNE 14-18, 2021 

 

TALÁLKOZÓ SZERVEZÉSE  

 Tervezett találkozó időpontja: 2020. április 

 A pandémiás helyzetre való tekintettel 1 éves hosszabbítást 

kértünk és kaptunk projektünkhöz a Tempus Közalapítványtól. 

 Reménykedtünk az utolsó pillanatig, hogy a mobilitás megva-

lósulhat személyes találkozóval. 

 

 

Organising our mobility 

 Our planned mobility period: April. 2020 

 Because of the pandemic situation, we requested and rece-

ived a 1-year extension for our  project from the Tempus 

Public Foundation. 

 We hoped until the last moment that the mobility could be 

realized with a personal meeting. 

 

We are taking part in  
ERASMUS+ project 



MUNKATÁRSAK KÖZÖS, RÖVID TÁVÚ MOBILITÁSA 

LENGYELORSZÁG 

2021. JÚNIUS 14-18. 

 

COMMON AND SHORT TERM TRAINING OF COLLEAGUES 

POLAND 

JUNE 14-18, 2021 

 

Köszöntünk az ONLINE ERAS-

MUS PLUS projektben! 

37-ES SZÁMÚ PODSTAWOWA 

ISKOLA CHORZÓW 

 

 

 

 

 

AZ ONLINE SZAKMAI TALÁLKOZÓ FELÉPÍTÉSE 

 

 ONLINE TALÁLKOZÓK - tanári találkozók „élőben”. 

 SEGÉDANYAGOK -a lengyel iskola által előkészített és a partneriskoláknak továbbí-

tott anyagok. 

 

PRZEBIEG WIZYTY / THE ON-LINE VISIT SCHEDULE 

 

 ONLINE MEETINGS - ’Personal’ meetings for teachers.’ 

 MATERIALS prepared by the Polish school and handed over to the partnering 

schools. 

 



PROGRAM 

 

2021. JÚNIUS 14.  AZ ERASMUS NAPOK HI-

VATALOS MEGNYITÓJA 

 Az intézményvezetők, a projektben eddig 

résztvevők és a pedagógusok online találko-

zója. 

 Az online látogatás terveinek és a partneris-

koláknak a bemutatása. 

 Egy rövid bemutató Lengyelországról és a 

városról, Chrozówról. 

 

JUNE 14, 2021 THE OFFICIAL BEGINNING 

OF THE ERASMUS DAYS 

 

 The online meeting of the Headteachers, 

project teams, and teachers. 

 The presentation of the visit assumptions 

andpartnering schools. 

 A short presentation about Poland and the 

City of Chorzów. 

 

 

 

2021. JÚNIUS 15.  AZ OKTATÁSI RENDSZER 

LENGYELORSZÁGBAN 

 Prezentáció a lengyel oktatási rendszerről. 

 Prezentáció a lengyel oktatási reformról. 

 

 

JÚNE 15, 2021 THE SYSTEM OF EDUCATION IN PO-

LAND 

 Presentation about the Polish system of education. 

 Presentation about education reform in Poland 

 



2021. JÚNIUS 16.  JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA 

 

 Pszichológiai és pedagógiai segítségnyújtás a len-

gyel iskolákban. 

 Egy Asperger szindrómás gyermekkel való munka. 

 Hallás-, látássérült és sajátos nevelési igényű tanu-

lók vizsgálata. 

 

 

JÚNE 16, 2021 GOOD PRACTICE EXCHANGE 

 The psychological and pedagogicalsup-

port in Polish schools. 

 Work with a student with Asperger syn-

drome. 

 Revalidation for children with hearing 

loss, visual impairment, specific learning 

and behavioral needs. 

 

 

2021. JÚNIUS 17.  JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA 

 Az angol nyelvi kompetenciák fejlesztése az ál-

talános iskolában. 

 Jó gyakorlatok megosztása. 

 Online nyelvi óra 6. osztályos tanulókkal 

 

 

 

JÚNE 17, 2021 GOOD PRACTICE EXCHANGE 

 Developing English language competences 

inprimary school. 

 Good practice exchange 

 The online language lesson with 6th grade stu-

dents. 

 



2021. JÚNIUS 18.  A TALÁLKOZÓ ZÁRÁSA  

 A találkozó zárása.  

 Kitűzött célok és azok teljesítésének áttekintése. 

 Találkozó a tanárokkal, a projektben résztvevők-

kel és a projektvezetéssel 

 Virtuális látogatás a lengyel iskolában 

 

 

JÚNE 18, 2021 THE END OF THE VISIT  

 The end of the visit.  

 Our goals overview and their implementation. 

 A meeting with teachers, management and pro-

ject teams. 

 A virtual tour in the Polish school. 

 

 

 

 

A KORONAVÍRUS megnehezítette a munkánkat, de nem tu-

dott megállítani minket. 

 

Coronavirus made it difficult for us but it didn't manage to 

stop us. 

 


