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Polgármesteri Hivatal (,, 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

Tárgy: Tájékoztató a Wolverhamptoni 
Felnőttoktatási Szolgálat ajánlatáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Wolverhampton 
testvérvárosi kapcsolatának köszönhetően az utóbbi években a kerületi oktatási 
intézmények angol nyelvet oktató pedagógusai nyári továbbképzéseken vehettek részt 
Angliában. A tanfolyam kapcsolódott a Leonardo Projekthez, melynek köszönhetően 
Wolverhamptonból érkező angol anyanyelvű asszisztensek kőbányai iskolákban 
segítették a nyelvoktatást. 
A Wolverhamptoni Felnőttoktatási Szolgálat a 2009/2010-es tanévre már nem részesült 

pályázati támogatásban, így az iskolai nyelvoktatást segítő együttműködés megszűnt. 
Önkormányzatunkat azonban megkeresték egy ajánlattal, mely a korábbi évekhez 
hasonló felsőfokú angol nyelvtanfolyam indításáról szól. A Cambridge T.K.T. oklevél 
megszerzésének lehetőségével eddig minden érdeklődő pedagógus élt, ezért 
információt kértünk arra vonatkozóan, hogy újabb ismereteket tartalmazó tanfolyamot 
tudnak-e indítani. Bruce Parson tájékoztatott bennünket, hogy más típusú angol 
nyelvtanfolyamot is tudnak szervezni, azonban az nem nyújt akkreditált oklevelet. 
Tekintettel arra, hogy a Wolverhamptoni Felnőttoktatási Szolgálat által meghirdetett 
angol nyelvtanfolyam új ismeretek megszerzését nem kínálja a pedagógusaink 
számára, így nagy érdeklődés sem mutatkozott. A kerületi oktatási intézményekből 
összesen négy fő jelzett vissza, hogy részt venne a nyári tanfolyamon. Az 
Önkormányzat az elmúlt években minimum 10 fő jelentkezése esetén támogatta a 
továbbképzést, ezért az Oktatási és Közművelődési Főosztály nem javasolja a 
nyelvtanfolyam finanszírozását. 

A tanfolyam 2010. június 28. és 2010. július 18. között kerülne megrendezésre 
Wolverhamptonnban, a költségtérítés megoszlana a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat, Wolverhampton Önkormányzata és az iskolák között. 

Költségek ( 1 font = 300 Ft árfolyammal 
számolva) 

Költségtérítésre kötelezett 

Szállás 60.000 Ft /tanár/hetente Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Oktatási költség: 930.000 Ft Wolverhamptoni Önkormányzat 
Tananyagok: 180.000 Ft Wolverhamptoni Önkormányzat 
Bizonyítvány: 15.000 Ft/ tanár Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
Ebéd: 36000 Ft/ tanár Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
Repülőjegy: kb. 70.000 Ft /tanár Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 

/>fW5?/fr?/o. 



Kulturális program: 600.000 Ft Wolverhamptoni Önkormányzat 
Közlekedés bérlettel együtt: 450.000 Ft Wolverhamptoni Önkormányzat 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak tehát hozzávetőlegesen 
301.000 Ft kiadást jelentene egy fő pedagógus részvétele. 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete Kulturális és Oktatási Bizottsága az előterjesztést a 2010. március 4-ei ülésén 
tárgyalja, a bizottság álláspontját a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen 
ismerteti. 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja az angol nyelvet oktató pedagógusok részvételét a Wolverhaptoni 
Felnőttoktatási Szolgálat által - 2010. június 28 és 2010. július 18. között -
szervezett felsőfokú angol nyelvtanfolyamon. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem 
támogatja az angol nyelvet oktató pedagógusok részvételét a Wolverhaptoni 
Felnőttoktatási Szolgálat által - 2010. június 28 és 2010. július 18. között -
szervezett felsőfokú angol nyelvtanfolyamon. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Verbai Lajos lpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 

Budapest, 2010. február 23. 

Jt^U; 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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/ 
Leiwolf Róbert 

From: "Leiwolf Róbert" <leiwolf_robert@kobanya.hu> 
To: "Kőbányai Közoktatási Iroda" <oktatas@kobanya.hu> 
Sent: 2010. január 8. 13:13 
Subject: Angoltanárok nyári tanfolyama 

Bruce Parsons (Wolverhampton) közlése szerint az angoltanárok 
nyári wolverhamptoni tanfolyama (ha lesz, akkor) 2010. június 28-
tól kezdődően 3 hét lesz. 

Üdvözlettel, 

Leiwolf Róbert 

2010.02.04. 

mailto:leiwolf_robert@kobanya.hu
mailto:oktatas@kobanya.hu


A FELSŐFOKÚ ANGOL ÉS T.K.T TANFOLYAM NYÁRI PROJEKT 
HOZZÁVETŐLEGES KÖLTSÉGEI, 2010 

SZÁLLÁS 

Szállás, reggeli és esti étkezés tanáronként hetente £200,00. 
A Kőbánya/Walbrzych Önkormányzat fizeti. 

OKTATÁSI KÖLTSÉG 

90 óra X £35,00 = £3.100 
A Wolverhamptoni Önkormányzat fizeti. 

TANANYAGOK 

£600,00, beleértve a fénymásolást is 
A Wolverhamptoni Önkormányzat fizeti. 

BIZONYÍTVÁNY 

£50,00 vizsgázónként 
A Kőbánya/Walbrzych Önkormányzat fizeti 

EBÉD 

£120,00 tanáronként 

A Kőbánya/Walbrzych Önkormányzat fizeti 

REPÜLŐJEGY 

£200,00 tanáronként 

A Kőbánya/Walbrzych Önkormányzat fizeti 

KULTURÁLIS PROGRAM 

£2000 

A Wolverhamptoni Önkormányzat fizeti. 

KÖZLEKEDÉS (bérlettel együtt) 

£1500,00 
A Wolverhamptoni Önkormányzat fizeti. 



SZÁNDÉKNYILATKOZAT A MAGYAR ÉS LENGYEL ANGOLTANÁROK 
2010 JÚLIUSI NYÁRI PROJEKTJÉHEZ 

BEVEZETÉS 

Ajánlatot teszünk Nyári Tanfolyam szervezésére kőbányai és walbrzych-i 
angoltanárok számára. Ez a tanfolyam a Kőbányai Önkormányzat, a 
Walbrzych-i Önkormányzat és a Wolverhamptoni Önkormányzat közti közös 
projekt lesz, és Wolverhamptonban kerül rá sor. Az elmúlt négy évben hasonló 
nyár tanfolyamra került sor nagy sikerrel. 

Ugyan mindegyik partner megpróbál külső finanszírozást találni, mindegyik 
önkormányzat vállalja, hogy elegendő pénzalapot biztosít a projekthez, ha a 
külső finanszírozásra beadott pályázatok sikertelenek lennének. 

NYÁRI TANFOLYAM 

i. Felsőfokú angol tanfolyam 

Ajánlatot teszünk intenzív felsőfokú angoltanfolyam megtartására a 
partnervárosaink tanárai számára. Ez a tanfolyam a következőket fogja 
tartalmazni: angol nyelvtan, kiejtés és a fonológia egyéb aspektusai, 
szókészlet, beszéd- és beszédértési képességek fejlesztése, haladó írási 
technikák és kulturális aspektusok. Szintén része lesz a bevezetés a 'Skills 
f or Lif e' kezdeményezésbe. 

ii. Tanítási Ismeretek Vizsga (T.K.T) 

Felajánljuk, hogy lehetőséget biztosítunk az i t t vendégeskedő tanároknak, 
hogy megszerezzék a Cambridge TKT oklevelet. A tanárok az általunk 
nyújtott tanfolyamon készülhetnek fel a vizsgára. A TKT angoltanároknak 
szóló minősítés. A következő témákra helyezi a hangsúlyt: nyelv illetve a 
nyelvtanulás és -tanítás háttere, óratervezés és erőforrások használata 
nyelvtanításhoz, a tanítási és tanulási folyamat irányítása. A vizsgára a nyári 
tanfolyam végén kerül sor. 



Javasolt időrend 

A tanfolyam egyes részeinek részletes programját később fogjuk megadni, de 
nagyjából a következőképpen fog kinézni. 

Hétfő - péntek 9.30 - 12.30 T.K.T tanfolyam 
Hétfő - péntek 13.30pm - 15.30pm Felsőfokú angol tanfolyam 

A tanfolyam időtartama 

Azt javasoljuk, hogy a tanfolyam 3-hetes legyen. A következő időpontot 
ajánljuk: 

2010. június 28. hétfő - 2010. július 16. péntek 

A tanfolyam oktatói 

Azt javasoljuk, hogy a tanfolyamot a Wolverhamptoni Felnőttoktatási Szolgálat 
tagjai tartsák. Ők a 3. szintig T (Cambridge Prof iciency in English) tanítanak 
angolt, és bejáratott T.K.T. központot alkotnak. 

Kulturális programok 

Számos szervezett tevékenységet kínálunk a magyar és lengyel tanároknak az 
estékre és hétvégekre. Ilyenek lehetnek: látogatás Birminghambe, látogatás a 
Victorian Múseumba, hajókázás a csatornán, a Grand Theatre, nyitó fogadás a 
polgármester fogadószobájában és látogatás Londonba. 

Szállás 

Azt ajánljuk, hogy a tanárok családoknál szálljanak meg. Első menetben 
igyekszünk helyi tanárokat keresni vendéglátó családként. 

A tanfolyam helyszíne 

A tanfolyam minden részéről a Wolverhamptoni Felnőttoktatási Szolgálat 
tantermeiből fogunk gondoskodni. 



A projekt kapcsolatai 

Ez a projekt a Leonardo Projekthez fog kapcsolódni. A tanfolyamra meghívott 
tanárokkal a legtöbb esetben a Wolverhomptonból kőbányai illetve walbrzych-i 
iskolákba kihelyezett Leonardós nyelvi asszisztensek fognak foglalkozni és 
együtt dolgozni. 



Soltész Krisztina 

Feladó: Leiwolf Róbert [leiwolf_robert@kobanya.hu] 
Küldve: 2010. február 17. 15:51 
Címzett: Soltész Krisztina 
Tárgy: Fw: Leonardo [Scanned] 

Originál Message 
From: "Bruce Parsons" <bruce.parsons@aes.wolverhampton.gov. uk> 
To: "Leiwolf Róbert" <leiwolf_robert@kobanya.hu> 
Sent: Tuesday, February 09, 2010 3:31 PM 
Subject : RE: Leonardo [Scanned] 

Hi Robbie 

We will look at revamping the course. It's too early to say how at this stage but I 
will work on this with Alison after half term.It might not be nationally accredited 
but still useful 

I will get back to you on this 

lm more confident about Leonardo but obviously have to wait a few months. 

Take Care 

Bruce 

From: Leiwolf Róbert [mailto:leiwolf_robert@kobanya.hu] 
Sent: Tue 09/02/2010 08:08 
To: Bruce Parsons 
Subject: Re: Leonardo [Scanned] 

Hi Bruce, 
The Education Department started to work on recruiting applicants and securing funding 
from the Council. However, based on last year's experiences there will be very 
difficult to find 10 teachers to attend the 'usual' 
course. Last year you promised to revamp the course to suit teachers who have already 
been through the previous course. Is it still the case or you can only offer the same 
course as in the previous years? 

Best wishes, 

Róbert 
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