Erasmus +
"Poly-Universe in School Education"
PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ ÉS RÖVID MUNKATERV
A projekt címe: Poliuniverzum az iskolai oktatásban (PUSE)
Cél: A PUSE matematikai és oktatási módszertan kifejlesztése és tesztelése az EU-iskolákban, a
résztvevő tanárokkal és diákokkal együttműködve
Program: Erasmus +
• Kulcsintézkedés: Az innováció és a helyes gyakorlatok cseréje
• Tevékenység: Stratégiai partnerségek az iskolai oktatáshoz
• A benyújtás határideje: 2017.3.31
• A projekt időtartama: 21 hónap
• A projekt kezdete: 2017.10.01
• A projekt befejezési dátuma: 2019.06.31
• A projekt nyelve: angol, magyar
• pályázó szervezet: POLY-UNIVERSE Kft.
• Partnerszervezetek: GamefulLiving Kutatóközpont, 4 partneriskola 4 EU-országból (Magyarország,
Szlovákia, Spanyolország, Finnország)
Kapcsolattartók az iskolából: Helyi koordinátor, Matematika tanár

A résztvevő iskolák várható hozzájárulása a különböző projektfázisokban:
1. fázis: 2017.01.10.-31.12.2017. – A tesztelési metódus és mérési módszerek alapjainak
kidolgozása
Feladat: Részt veszünk az 1.Transnational Project Meetingben Magyarországon Budapesten 2017
decemberben
2. fázis: 01.01.2018.-31.05.2018. - Tesztfázis, Mérés
Feladat: Megvizsgáljuk a készségfejlesztő eszközt a gyerekekkel 3 különböző korcsoportban a félév
során, és készítünk három Mérést (Pre, Middle, Final). Részt veszünk a 2. Transznacionális
projekttalálkozón Finnországban, 2018. májusában.
3. fázis: 01.06.2018.-31.09.2018. - Az oktatási anyagok, módszertan előállítása (analóg és digitális)
Feladat: Kollégákkal elkészítjük az oktatási módszertant a helyi iskolákkal; Részt veszünk a 3.
Transnational Project Meetingben Spanyolországban 2018. októberében.
4. fázis: 01.10.2018-31.01.2019. - Tanulás / Tanítás / Képzés – a PUSE módszertan pilotozása a
résztvevő iskolákban, visszajelzések
Feladat: A helyi partneriskolák tanárai egy hónapon belül koordinálnak egy rövid tanárképzést. Majd

a tanárképzés után a képzett tanárok átadják a módszertant a hallgatóknak, azaz tovább tesztelik az
eszközt és a PUSE oktatási anyagok használatát a saját osztályaikban és az iskolák más osztályaiban.
5. fázis: 01.01.2019-28.02.2019. - A kísérleti eredmények értékelése, a kimenetek befejezése
Feladat: Az oktatási anyagok véglegesítése, módszertani tanári könyv és a hozzá kapcsolódó
munkafüzetek szerkesztése nyomdai kivitelezése, a PUSE online rendszerbe való feltöltése. Részt
veszünk a záró Transnational Project Meetingben Szlovákiában 2019 februárjában.
6. fázis: 01.03.2019-30.06.2019. - Terjesztés 4 országban
Feladat: A helyi partnerintézmények koordinátora és az iskolai pedagógusok 4 partnerországban 4
partneriskolában szerveznek Multiplikációs eseményeket (PUSE konferenciák és workshopok
formájában).
A koordinátor végleges PUSE konferenciát és workshopot szervez Magyarországon, a sérült gyerekek
iskoláinak, egyéb partnerek és a sajtó bevonásával.
A helyi partnerintézmények koordinátora és az iskola tanárai megszervezik a PUSE Road show-okat
országaik más iskoláiban.
A PUSE ingyenes online rendszerének megnyitása az EU-iskolák számára.

A kapcsolattartó személyek általános részvétele: E-mail, telefon, Skype-találkozók.

