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- Az EU által támogatott Grundtvig-tanulási kapcsolatok 
projekt 
 

- 2013. augusztus –2015. július  
 

- A projekt koordinátora a Finn-Magyar Társaság 
 

 
PARTNEREK: 
 

- Károli Gáspár Református Egyetem  

- Hamburgi Egyetem  

- Tartui Egyetem 

- Firenzei Egyetem 

 
(a Zágrábi Egyetem is pályázott) 

 



A Finn-Magyar Társaság által koordinált harmadik, a magyar 
nyelv tanításával kapcsolatos EU-projekt 
 

1. Survival.hu projekt 2001-2005 (Socrates, Lingua 2) 

 - Unkaria helposti tananyagcsomag (1-2. könyv, 1-2. CD, 1-2. 

tanári segédanyag, társalgási zsebszótár, Magyar c. DVD) 

suomiunkari.fi/julkaisut 

 

2. Te-Le-Hu 2008-2010 (Grundtvig)  suomiunkari.fi/telehu 

-  Magyarnyelv-tanárok továbbképzése  

- Tanulói önértékelő lap, tanári útmutató a tanfolyamok 

tervezéséhez, magyarnyelv-tanárok nemzetközi hálózata, 

annotált tankönyv- és segédanyagjegyzék stb. 

 

 - Tanári szemináriumok (mindkét projekt) 

 

suomiunkari.fi/julkaisut
suomiunkari.fi/julkaisut
suomiunkari.fi/julkaisut
suomiunkari.fi/telehu
suomiunkari.fi/telehu
suomiunkari.fi/telehu


- A Hungarobox ezeknek a projekteknek a folytatása. A projekt 

témája a B1-B2 szintű szókincs tanítása és tanulása.  

 

A Hungarobox-projekt céljai: 

 
-az interneten elérhető szószedetek, szótárak, szókincstanító 
anyagok összegyűjtése 
 
-partnerek közötti tapasztalatcsere a szókincstanítás területén 
 
- a partnerintézményekben folyó munka, eredmények, módszerek 
megismerése 
 
-egy ”pilótászótár” és gyakorlatcsomag elkészítése, amelyet egy a 
Hungaroboxot követő újabb projekt keretében bővíteni lehet (B1- 
B2 szint); témája a kommunikációs technika 
 
- két workshop szervezése tanárok, diákok számára 

 

 



- A szókincstanításra azért esett a választásunk, mert a szókincs 

elsajátítása a nyelvtudás fontos része, s ennek ellenére nem mindig 

fordítunk elegendő figyelmet rá.  

 

- Különösen a B1-B2 szintre jó lenne újabb, a szókincs tanítását 

megcélzó  internetes anyagot készíteni.  

 

- Az internetes tananyagok elérhetőek a legtöbb érdeklődő számára.  

 



Az eddigiekben sor került: 
 
- Egy előkészítő találkozóra Zágrábban (2013. január ) 
 
- Az első partnertalálkozóra Helsinkiben (2013. szeptember ) 
 
2013-ban még lesznek partnertalálkozók Tartuban 
(november) és Budapesten (december); a projekt folyamán 
mindegyik partnerországban. 
 

- Minden partnerünk más-más speciális tudással, 

tapasztalattal járul hozzá a projekt sikeréhez, pl. a magyar 

partner terminológiai , az olasz a számítástechnikai, a 

német a felnőttoktatási intézményekkel való széleskörű 

kapcsolattartási, az észt partner nyelvészeti és a Finn-

Magyar Társaság tanyagkészítői tapasztalatait és tudását 

hozza magával.  

 



Megint összeállt egy fantasztikus 

csapat, amellyel öröm lesz együtt 

dolgozni! 


