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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat Wolverhampton 
Önkormányzata által támogatott 
nyári angol nyelvű továbbképzésen 
való részvételre 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Wolverhampton 
testvérvárosi kapcsolatának köszönhetőerr az utóbbi években a kerületi oktatási 
intézmények angol nyelvet oktató pedagógusai nyári továbbképzéseken vehettek részt 
Angliában. A tanfolyam kapcsolódott a Leonardo Projekthez, melynek köszönhetőerr 
Wolverhamptonból érkező angol anyanyelvű asszisztensek kőbányai iskolákban 
segítették a nyelvoktatást, tekintettel arra, hogy az Európai Unióhoz történt 
csatlakozásunk miatt kiemelten fontos motiválni a gyermekeket legalább egy idegen 
nyelv elsajátítására. 

A Wolverhamptoni Felnőttoktatási Szolgála vezetője megkereste Önkormányzatunkat 
egy ajánlattal, mely a korábbi évekhez hasonló angol nyelvtanfolyam indításáról szól, 
testvérvárosunk felajánlotta, hogy ebben az évben több költséget vállal magára nyolc - a 
Leonardo programban résztvevő - pedagógus képzésével kapcsolatban. Bruce Parson 
tájékoztatója szerint idén gyermekek nyelvtanításának új módszertani ismereteit 
tartalmazó tanfolyamot szerveznek, a közelmúltban bevezetett eszközök és 
segédanyagok bemutatásával. 

A pályázat keretében Kőbányára látogató angol kollégák kerületünkben 2010. november 
9-én is tartottak módszertani képzést az angol nyelvet oktató pedagógusoknak, a 
következő képzésre 20 ll. áprilisában kerül sor. 

Tekintettel arra, hogy a Wolverhamptoni Felnőttoktatási Szolgálat által meghirdetett 
angol nyelvtanfolyam új ismeretek megszerzését kínálja pedagógusaink számára, ezért 
az Oktatási és Közművelődési Főosztály javasolja a nyelvtanfolyam finanszírozását. 

A tanfolyam 2011. július 2. és 2011. július 24. között kerülne megrendezésre 
Wolverhamptonnban, a képzés végén a pedagógusoknak vizsgát kell tenni, melyről 
oklevelet kapnak. A költségtérítés a táblázatban feltüntetett arányban oszlana meg 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Wolverhampton 
Önkormányzata között a korábban megkötött megállapodás (1. számú melléklet) IV. 
fejezete alapján: 



Költségek ( l font = 350 Ft Wolverhampton Budapest Főváros X. 
árfolyammal számolva) Önkormányzat által vállalt kerület Kőbányai 

költség Önkormányzat által 
vállalt költsé2 

Repülőjegy nyolc pedagógus 420.000 Ft -
részére 

Módszertani képzés díja 588.000 Ft -
(oktató munkadíjával együtt) 

Tananyagok, segédeszközök, 175.000 Ft -
fénymásolás 

Vizsgadíj és oklevél: 280.000 Ft -

Ebéd költsége nyolc - 280.000 Ft 
pedagógus részére három 
héten keresztül 
flOO/tanár 

Szállás költsége nyolc fő - 1.260.000 Ft 
' ' három hétre res ze re 

(reggelivel és vacsorával) 
fl 50/tanár/hét 

Kulturális program ok, 1.050.000 Ft -
kirándulások 

Gépjárművel szállítás és a 875.000 Ft -
három hetes bérlet 

Összesen: 3.388.000 Ft 1.540.000 Ft 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak tehát hozzávetőlegesen 
1.540.000 Ft kiadást jelentene a nyolc fő pedagógus részvétele a három hetes képzésen. 

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. március 3-ai ülésén 
megtárgyalta, és 10 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja a Wolverhamptoni Felnőttoktatási Szolgálat által - 2011. július 2 és 
2011. július 24. között- szervezett felsőfokú angol nyelvtanfolyamon, nyolc fő -
elsősorban az angol asszisztenseket fogadó intézményben dolgozó - angol nyelvet 
oktató pedagógus részvételét, és a felmerülő költségekre 1.540.000,-Ft-ot biztosít a 
Képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. március 03. 

Törvényességi szempontból látta: 

He~oly 
megbízott jegyző 

20 ll. augusztus 31. 
Kovács Róbert polgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
Dr Szabó Krisztiánjegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
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