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 2015 nyara- Bolyai Nyári Akadémia

 Olvass többet! határtalanul- magyarul!

elnevezésű, olvasást népszerűsítő verseny

 legendás tábor a székelykeresztúri Orbán 

Balázs Gimnáziumban- Legendáink, értékeink 

(Debreceni Ady Endre Gimnázium és Kőrösi 

Csoma Sándor Líceum)

 két év alatt hat legenda (dramatizálás, 

szövegértő feladatok megoldása, különböző 

játékos feladatok, a legendák helyszíneinek 

felkeresése)



A legendák nőni kezdtek-két projekt 
ötvözésével megszületett a harmadik, 
amely európai szintűvé tette az 
elképzelést

2018- nyolc fős csapat- Tempus 

Közalapítvány- pozitív elbírálás



 a kétéves projektben öt iskolai intézmény 
vesz részt:

• Debreceni Ady Endre Gimnázium (koordinátor
intézmény) Debrecen

• ITET „E. FERMI” Szicília/Barcellona Pozzo di Gotto

• LICEO SCIENTIFICO STATALE „MICHELE GUERRISI” 
Calabria/Cittanova

• AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ BANDEIRA 
Portugália, Santarém

• Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr



 minden iskola egy legendát választott 
magának

 a 2018/2019-es tanév elején a hat 
pedagógusból álló projektcsapatunk is 
elkezdte munkáját

 felhívást tettünk közzé a diákok körében, 
összeszedtük és értékeltük a begyűlt 
pályamunkákat (motivációs levél, kreatív 
munka)

 angol nyelvű teszt



 Erasmus+ projektünk első nagy eseményét 
portugál partnerünk szervezte 2018. 
november 11-16 között



 A tanári találkozó fő célkitűzés a 
projektmunka gyakorlati problémáinak 
megvitatása

 portugál Santa Iria legenda történelmi háttere

 Humberto Duarte író elkészítette és 
bemutatta a legenda kortárs változatát



 Erre az alkalomra kellett elkészüljön a 
csapatok által megtervezett logó



 a következő találkozó helyszíne Debrecen

 elolvastuk a Csodaszarvas és a portugál 
legendát, megbeszéltük a magyar legenda 
történelmi hátterét és a diákok ötleteket 
gyűjtöttek mindkét legenda feldolgozásához

 kitöltötték a pedagógusok által összeállított 
feladatlapokat



 otthon elkészített kreatív munkát vitt 
mindenik csapat a két legendával 
kapcsolatosan 

 a mi diákjaink a portugál legendát egy 
messenger beszélgetésen keresztül írták 
meg, a különböző szereplők párbeszédei 
alapján tették a hallgatóságot a történet 
részeseivé



 a Csodaszarvas legendáját egy lapozható E-
könyvön keresztül mutatták be egy halom 
digitális kütyü, applikáció, program 
segítségével

 Kreatív diákjaink egy animációs filmet is 
beiktattak a magyar legendához

 Mindkét munkához háttérismeretre, előzetes 
kutakodásra és digitális ismeretekre volt 
szükség





 Következő mobilitásunk Olaszország/ 
Calabria lesz, 2019. október 23-28 között

 A diákok már lázasan készülnek a 
projektmunkával, melyet az ottani iskolában 
fog bemutatni mindenik csapat

 online feladatlap kitöltése, amelynek 
értékelése szintén a fogadó iskolában fog 
megtörténni



 legutolsó közös eseményünk az Erasmus 
Days

 benevezett a koordinátor iskolánk is 

 egy élő adásban vagy egy előre elkészített 
videóban össze kellett foglaljuk az eltelt egy 
év eseményeit, elmondjuk gondolatainkat, 
érzéseinket a projekttel kapcsolatosan



 Időközben összeállt a projekt weboldala is, 
ahová fontos információkat, különböző 
munkákat, fotókat lehet feltölteni 

https://www.eulegends.eu/

https://www.eulegends.eu/


 facebook csoportunkban a diákok véleménye 
is olvasható, ebből szeretnék megosztani 
néhányat:

„Úgy érzem, hogy a projekt számára 
kiválasztott téma nagyon fontos, mert a 
legendákon keresztül megismertünk más 
kultúrákat és ez megtöri az előítéleteket, a 
sztereotípiákat.”



 „Magyarország csodálatos! Sok helyen jártam, 
mégis be kell vallanom, a tiétek az egyik 
legszebb ország. Nagyon szerettük az iskolát 
és azt, hogy betekintést nyerhettünk a 
mindennapi életbe. Nagyon motiváltak a 
sokrétű tevékenységek, amiben részt vettünk. 
Sokat tanultam az ország történetéről és 
hagyományairól. A különböző csoportok 
előadásai mind érdekesek voltak, sokat 
tanultam tőlük.”



 „...A következő napok tele voltak 
eseményekkel és utazásokkal. Olyan helyeket 
láttam, ahol még sosem jártam. Ahogy a 
napok teltek, egyre inkább egy csapat 
lettünk. A munka bemutatása előtt 
mindannyian kicsit idegesek voltunk, de 
többé-kevésbé sikerült ezt az érzést 
legyőzni...”



 „Az életben minden okkal történik, amiért hálásnak kell 
lennünk. Hálás vagyok, hogy részt vehettem ebben az 
Erasmus programban és olyan embereket ismertem meg, 
akiket sohasem fogok elfelejteni. Különböző nemzetiségű 
embereket, számomra idegen kultúrákat sikerült 
megismernem... Büszkén mutattuk be a legendák 
feldolgozásait, amelyet örömmel fogadott a 
közönség...Kissé nehéz volt a búcsúzás, mivel a 
személyek, akiket megismertünk a szívünkhöz nőttek. 
Köszönöm a családnak, akik egy hétig otthont adtak, 
köszönöm a személyeknek, akik egy egyszerű mosollyal 
feldobták a napomat, köszönöm a tanáraimnak, akik 
fáradságos munkájukkal lehetővé tették a találkozásokat, 
köszönöm, hogy részese lehettem ennek az életreszóló 
élménynek. Büszkén viselem a karszalagot, amit a 
program során ajándékba kaptunk.”





Köszönöm a figyelmet!


