
 

 

Kedves Tanárok!  

 

Nagyon jó hír érkezett az angol e-Bug csapattól: támogatni tudják néhány pedagógus és 

diák kiutazását a 2016. január 18-19-én megrendezett e-Bug találkozóra. Az angol e-Bug 

csapat állja a kiutazás és a szállás költségeit, és feltehetőleg ellátást is biztosít.  A találkozó 

hasznos élmény lehet tanároknak, mivel több országból érkeznek majd hasonló területről 

oktatók, akikkel tapasztalatokat cserélhetnek az e-Bug anyagok felhasználásának 

lehetőségeiről.  

 A felhívás szerint Magyarországról maximum két tanár és két diák vehet részt a 

találkozón. A kiválasztott két tanár 1-1 diákját hozhatja magával. A diákoktól is kérünk 

pályázati anyagot, amit a tanárival egyszerre kérünk elküldeni. Az Önök feladata tehát a 

pályázati anyag megírásán kívül kiválasztani azt a diákot, akit magukkal vinnének 

Londonba.  A beadott pályázati anyagok alapján az angol csapat dönt arról, hogy kiket hív 

meg Londonba. A lehetséges résztvevőket egy rövid, 250 szavas angol nyelvű motivációs 

levél alapján fogják kiválasztani. A motivációs levél témája, hogy miért szeretne részt venni 

a találkozón, hogyan és mire használja az e-Bug anyagokat, milyen tervei vannak az e-Bug 

oktatási anyagok felhasználásával kapcsolatban stb.  

Elvárások a jelentkező tanárokkal szemben: 

 Angol nyelvtudás, mivel a találkozó angol nyelven fog zajlani. Kérjük, amennyiben 

van, csatolja angol nyelvvizsga bizonyítványának másolatát;  

 Ismeri, és tanári munkája során használja www.e-bug.eu honlapon szereplő oktatási 

anyagokat; 

 Az angol nyelvű motivációs levél elkészítése és eljuttatása az ebug@oth.antsz.hu és 

a ferenczi.annamaria@oth.antsz.hu e-mail címre legkésőbb 2015. szeptember 27. 10 

óráig, a kiválasztott diákjának pályázati anyagával együtt; 

 Iskola, amiben tanít, részt vett a 2014-es vagy 2015-ös e-Bug versenyen. 

A beérkezett motivációs leveleket az OTH e-Bug csapata átnézi és az által legjobbnak 

ítélteket eljuttatja az angol e-Bug csapatnak, akik aztán döntenek arról, hogy kiket hívjanak 

meg. Az értékelés során figyelembe vesszük: 

 felkészítő tanárként részt vett-e a 2014-ben vagy a 2015-ben megrendezett e-Bug 

versenyen; 

 a motivációs levélben szereplő e-Buggal kapcsolatos tevékenységek az elmúlt két 

iskolaév során; 

 a levél angolsága. 

 

Üdvözlettel: központi e-Bug csapat 
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