A Debreceni Ady Endre Gimnázium
történetének első nyertes pályázata:

Európai legendák,
nemzeti irodalmi hősök
4 európai partneriskola:

Sá da Bandeira
Santarém
Portugália

ITET „E.Fermi”,
Barcellona Pozzo di Gotto
Olaszország-Szicília

Liceo „Michele Guerrisi”, Orbán Balázs Gimnázium,
Cittanova
Székelykeresztúr
Olaszország-Calabria
Románia-Székelyföld

A projekt két alappillére:
1. A diákok a legendák szöveges és művészi értelmezésével foglalkoznak az értő olvasást és szövegértést
fejlesztő feladatok mentén, az együttműködési és a drámapedagógiai technikák segítségével, IKT eszközök
használatával. Kortárs szerzők is részt vesznek mentorként a műhelymunkákban, hogy segítsenek a
diákoknak az újraértelmezett legendák megalkotásában.
2. A tanárok össztantárgyi feladatnak tekintik az olvasóvá nevelést, összpontosítva a kommunikációs,
szövegértési, szövegfeldolgozási, produktív és digitális készségek, kompetenciák fejlesztésére.
Minden iskolában tanárok és diákok projektcsapata valósítja meg a pályázatban megfogalmazott célokat,
feladatokat.
Megvalósulás: 2018. október 1. – 2020. szeptember 30.
A Debreceni Ady Endre Gimnázium 2019 tavaszán lesz házigazdája az első diákokkal zajló mobilitásnak.
Tanári projektnyitó mobilitás: Portugália, Santarém (2018. november 11-16.)
Mobilitásaink – diákokkal: Calabria (2019 ősz), Székelykeresztúr (2020 tavasz), Szicília (2020 nyárelő)
A résztvevő diákokat (15-18 éves korosztály) közösen kialakított szempontsor szerint választjuk ki, tesztelve
kreativitásukat, nyelvi és IKT kompetenciáikat. Online szövegértéses és műveltségi feladatlapot töltenek ki
az 5 legenda mentén, logót terveznek a projekt számára, s motivációs levelet írnak.
A produktumok - prezentációk, filmek, újraírt legendák, fotók, illusztrációk, zenei darabok, könyvajánló
vlogok, színházi produkciók felvételei - láthatók a partneriskolák weboldalain, egy közös weboldalon, az
iskolaközösségek számára tartott rendezvényeken, és megjelennek a helyi médiában is.
A projekt célja: olvasásnépszerűsítés, érdeklődés felkeltése más nemzetek múltja, jelene és kulturális értékei
iránt, a szolidaritás, tolerancia és a kultúrák közötti párbeszéd fokozása.
Az együttműködő partnerek egymás tanácsadói is, inspirálják és motiválják egymást az olvasásnépszerűsítés
terén, saját nemzeti irodalmi alkotásaikat ajánlva egymásnak. A koordinátor iskola 12 éves jó gyakorlata az
Olvass többet! határtalanul-magyarul vetélkedő példaként szolgál a projektben résztvevő szicíliai, calabriai,
portugál és erdélyi partnerek számára saját jó gyakorlatuk kialakításában s fenntartásában.

