
Európai legendák-nemzeti irodalmi hősök
(a projekt kódja: 2018-1-HU01-KA229-047804)

Beszámoló a projekt első - tanárok, mentorok számára szervezett - találkozójáról

(2018.11.11-2018.11.16.)



Santarém, Portugália – Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira

A projekt első, tanári találkozójának helyszíne

• Klaszter, 21 iskola az óvodától a középiskoláig – 175 éves intézmény

(2794 diák, 251 tanár)

• "Escola Secundária Sá da Bandeira" középiskola, 7 - 12. évf.

• Humán, reál + szakképzés

• Felszereltség: 

- tudományos laboratóriumok,

- nézőtér, 

- könyvtár, 

- sportpályák, mászófal

• Amire büszkék:  

- matematika és fizika olimpia, 

- sportversenyek,

- Robotika és Programozó Klub

- UNESCO iskola (XXI. UNESCO International Associated Schools Meeting of 

Young European Scientists)

http://www.agrupamentosabandeira.pt/sitio/

http://www.agrupamentosabandeira.pt/sitio/


A tanári pihenő



A könyvtár



Sport





Santarém, Portugália

Agrupamento de Escolas
Sá da Bandeira

Alexandra Pinto

angoltanár

Pedro Vargas

testneveléstanár

Gonçalo Pereira

informatikatanár



Székelykeresztúr, Románia

Orbán Balázs Gimnázium 

 Hatos Melinda 

könyvtáros

 Nemes Enikő 

angoltanár

 Nagy Edit 

magyar-és romántanár

 Bán Teréz Mária

magyar - és romántanár



Cittanova, Calabria

Liceo Scientifico

Statale„Michele Guerrisi” 

Angela Maria Colella

igazgatónő

Arianna Sturniolo

angoltanár



( Barcellona Pozzo di Gotto, Szicília

ITET „E.Fermi” 

Antonietta Amoroso

igazgatónő

Giuseppa Scarpaci

angoltanár





 Az ERASMUS+  keretén belül indultunk útnak, hogy felfedezzük más népek legendáit 

és megmutassuk a saját legendánkat.

 Jó gyakorlatok cseréje - tapasztalt erasmusos kollégákkal (olasz partnereknél 5-6 projekt 

fut párhuzamosan)

 Az ötlet:  Olvass többet! 12 év tapasztalata, jó gyakorlata mentén – folyamatos 

innováció

 Nemzeti legendák feldolgozása (online szövegértéses feladatlapokkal)

 Kreatív írás, a legendák újraírása kortárs szerzők mentorálásával (Humberto Duarte, 

Áfra János…)

 A művészetek össz-nyelvén, komplexen dolgozzuk fel a nemzeti legendákat (irodalom, 

képzőművészet, mozgás, tánc, zene, dramatikus játék)

Mindezt angolul. (idegen nyelvi, kommunikációs kompetenciafejlesztés)



Előkészület:

• pályázatírás, partnerkeresés 

• logókészítő pályázat kiírása, 

• tájékoztatási pontok kialakítása az iskolában

• diákok bevonása: motivációs levél, kreatív munkák, képességterületek…

• a portugáliai program összeállítása, előadásaink elkészítése (5 előadás)

Utómunkálatok: 

• beszámolók (tankerület, nemzeti iroda)

• cikkek, tanulmányok (Hajdú-Bihari Napló, iskolai honlap, Facebook, HUNRA 

honlap)



Közösségi oldalunk és az első film https://www.facebook.com/313622856127575/videos/273496833310728/ (Nagy Edit,  

Székelykeresztúr) 

A projekt közös honlapja (Jánosi János, Debrecen)

https://www.facebook.com/313622856127575/videos/273496833310728/


 Megszületett a közös LOGÓ is!



Tervezett produktumok:

 prezentáció, 

 film (vlog-videóblog, könyvajánló)

 5 újraírt legenda + 1 új történet/vers,

 fotó, illusztráció, rajz, képregény,

 zenei anyagok,

 színházi produkciók felvételei 

Megjelenés:

 a partneriskolák weboldalain, 

 egy közös weboldalon: www.eulegends.eu

 a European Legends Facebook-oldalon

 az iskolaközösségek számára tartott rendezvényeken, 

 és megjelennek a helyi/országos médiában is.

http://www.eulegends.eu/


 Szakmai, módszertani gazdagodás

 Zöldfülűből tapasztaltabbá válás (főkoordinátori szerep)- felkészülés a 

tapasztalatok átadására

 Nyelvi, digitális kompetencia fejlődése

 Kapcsolatépítés



 médiamegjelenés – új kontextusban (Napló, HUNRA-honlap, portugál, 

olasz és erdélyi médiafigyelem)

 Erasmus + pályázatírói tapasztalat

 Szakmai, módszertani kultúra fejlődése - össztantárgyi feladatként olvasóvá 

nevelés

 Európai dimenzió – más országok, kultúrák megismerése, elfogadóbbá, 

nyitottabbá  válás

 Kapcsolatépítés – testvériskolai kapcsolatok (főleg tanítási szünetekre 

koncentrálva)

(Portugália- Santarém, Erdély-Székelykeresztúr)

• új területeken (sport, közös kulturális örökség…)



Köszönjük a figyelmet!




