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Tárgy: Meghívó TeachUP projektben való részvételre

Tisztelt Hallgató!
Az Európai Bizottság az Erasmus+ program keretében egy átfogó európai beválásvizsgálatot végez, amely a
tutori támogatás hatékonyságát méri online tanártovábbképzési és tanárképzési kurzusokban.
A TeachUP (Teacher Upskilling) egy olyan nemzetközi projekt, amelybe 10 országból toboroznak iskolákat
és tanárokat, illetve tanárképző felsőoktatási intézményeket és tanár szakos hallgatókat. A projekt hazai
megvalósító partnere az Oktatási Hivatal.
Az Ön egyeteme egyike azoknak az intézményeknek, amely lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen
ebben az innovatív projektben. Az egyetem tanárszakos hallgatói a 2018/2019-es tanév folyamán részt
vehetnek négy ingyenes online kurzuson, melyről oklevelet kapnak; illetve elsőként ismerhetik meg az
innovatív projekt kutatási eredményeit.
A magyar nyelvű kurzusok négy pedagógiai szempontból érdekes témakört érintenek: a formatív értékelés,
a személyre szabott tanulás, az együttműködés és a kreatív gondolkodás, s mindezek gyakorlati
alkalmazása az osztályteremben.
A kurzusok hossza egyenként 3 hét, 9 óra. Nem kötelező mind a négy képzésre jelentkezni, vagyis ha csak
az egyik téma érdekeli, akkor önállóan is elvégezheti azt. További előny, hogy a munka kizárólag online
zajlik, így a résztvevők tetszőleges időbeosztásban haladhatnak. A kurzusok fontos eleme a résztvevők
közötti kommunikáció és tudásmegosztás.
A részvétel teljesen önkéntes; a projektben tanár szakos hallgatók vehetnek részt, akik egyénileg, szabadon
dönthetik el, hogy feliratkoznak-e a kurzusokra.
Azokat a hallgatókat, akik a részvétel mellett döntenek, a kurzus elején és a kurzus végén felkérjük majd
egy-egy rövid online kérdőív kitöltésére.
Kérjük, ha a projekt felkeltette érdeklődését, részvételi szándékát az alábbi linken jelezze, ezt követően
felvesszük Önnel a kapcsolatot:
https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/teachup_online_kurzus2
A TeachUP programról további információt a mellékelt dokumentumokban (Gyakran ismételt kérdések,
Brosúra) és a projekt bemutatkozó videójában (https://youtu.be/4tuY6QBDkPM) találhatnak az
érdeklődők.
Amennyiben bármilyen kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen:
teachup@oh.gov.hu!
Segítségét és együttműködését előre is köszönjük.

Tisztelettel,
A TeachUP projekt munkatársai

