
Egy mindenkiért, mindenki egyért ... 



Comenius 

koordinátorok klubja 

   



WINTER 
Template 

Hogyan kezdődött?  

 Sikeres pályázat  -  nagy öröm 

 KLIK létrejötte  -  hm …  

 Halmozódó problémák, kérdések  

 Egyedül éreztem magam 

Micimackó effektus: „Tenni kéne valami nagyon fontosat” 

 

01 Kezdetek  



02 Kezdetek  

Tempus Közalapítvány segítségét kértem: 

debreceni Comenius programban résztvevő 

iskolák koordinátorainak e-mail címét kértem el 

a megkapott címekre e-mailt írtam: rövid 

bemutatkozás és egy klub létrehozásának terve 

 

Cél:  szakmai közösség létrehozása, hogy a projekt 

során felmerülő problémákat megbeszéljük, 

ötleteket adjunk egymásnak, bemutassuk 

projektjeinket,  tanuljunk egymástól 



03 Kezdetek  

Fogadtatás 

Pozitív visszajelzés a legtöbb helyről 

 

 

Elindulhatott a munka: 

Időpont egyeztetése – nem könnyű 

Első találkozó az én iskolámban 

Bemutatkozás, ismerkedés egymással 

Comenius „múlt”, tapasztalatok 

Saját projekt és partnerek rövid bemutatása 

 



04 
 Problémalista összeállítása – amiről beszélgetni 

szereténk 

 Projekt megvalósításával kapcsolatos (pl. repülőjegyek, 

ajánlatkérés, buszbérlés, számlák beszerzése, fordítása, 

elszámolás, tárgyi eszközök beszerzése, pénzügyi egyenleg 

 Koordinátori feladatok (óraszámba beszámít-e, 

iskolavezetés támogatása, jelentések a KLIK-nek) 

 Javaslatok, tapasztalatok különböző országokban (mire kell 

figyelni, hogyan olcsóbb) 

 Javaslatok, tapasztalatok csoportok fogadása esetén 

(étterem, szállás és programötletek) 

 Egyéb javaslatok:  Meghívás egymás programjaira, szakmai 

megbeszélésekről, Tempus értekezletekről egymás 

tájékoztatása 

 

 

Kezdetek  



05 Kezdetek  

Néhány fotó 

Annyit dolgoztunk, hogy fotókat 

is elfelejtettünk készíteni.  



WINTER 
Template 

01 Eredmények  és a  jövő 

 

Jól  együttműködő közösség alakult ki 

 

A projekttel kapcsolatos problémák megoldásában 

társakra találtunk, információkkal, ötletekkel segítettük 

egymást 

 

Egymás programjairól tájékozódtunk, tapasztalatokat 

cseréltünk, a KLIK-es ügyintézésben megosztottuk az 

információinkat 

 

A disszeminációs tevékenységünket kiterjeszthettük a 

partner iskolákra is a koordinátorok által 

 
 



02 Eredmények  és a  jövő 

A személyes találkozókat különböző iskolákban 

tartottuk, így egymás intézményeit, projektjeit, 

projekttermékeit is megismerhettük 

 

Segítettük egymást a Comenius záróbeszámoló 

elkészítésében, a projekttermékek online felületre 

feltöltésében 

 

 Tájékoztattuk egymást az Erasmus+ program 

megismerésében, partnerkeresésben, 

pályázatírásban 

 



03 Eredmények  és a  jövő 

A személyes találkozások mellett állandó e-mail 

kapcsolatban állunk.  Gyors kérdésekre gyors 

választ kapunk egymástól.  

 

A Tempus Közalapítvány Pályázati pavilon c. 

kiadványában megjelent egy cikk a működésünkről. 

 

Erasmus+ pályázatainkról és eredményeinkről 

tájékoztatjuk egymást  pl. KA 1-es élmények 

megosztása 



04 
A jelen 

 Sajnos kevés a sikeres Erasmus KA 2-es projekt 

Debrecenben 

 Kevés a KA 1-es pályázó Debrecenben 

A jövő 

 Szeretnénk egymást segíteni újabb pályázatokban  

 Szeretném továbbra is összefogni a koordinátorokat, 

és pályázókat, mert együtt könnyebb 

 Szeretném, ha Debrecenen kívül máshol is 

alakulnának ilyen közösségek 

 Szeretném, ha országosan is tudnánk egymásról 

 

 

 

Eredmények  és a  jövő 



05 
Az elképzelésem 

 

A Padlet felületén egy közös fórum létrehozása, ahová minden érdeklődő kolléga 

regisztrálhat, és az ötletek, a hírek megoszthatóvá válnak (képek, videók,  hang és szöveges 

dokumentumok egyaránt).  

www.padlet.com 

Eredmények  és a  jövő 

Ide írjatok, ha csatlakozni szeretnétek: 

sb.ibolya@gmail.com 

https://padlet.com/


Ne felejtsétek: Egy mindenkiért, mindenki egyért ... 



Készítette:  

Seressné Barta Ibolya 

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

2016. október 

Készült a Tempus Közalapítvány által szervezett 

A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ TRÜKKJEI 

című Erasmus+ disszeminációs tréningre 

 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet!  


