
Projektünk alapvető célja az volt, hogy találkozási felületet biztosítsunk az Erasmus+ KA2 
projektünk részvevői számára 2018-2020 (-2021) között (egy évvel meghosszabbítottuk az 
együttműködést a Covid19 világjárvány miatt). A KA229 “Entrepreneurial Young Citizens of  
Modern Europe” (“A modern Európa vállalkozó kedvű fiataljai”) c. projekt célja a vállalkozási 
kompetencia, kezdeményezőkészség, valamint a szociális és állampolgári kompetenciák 
fejlesztése volt. A résztvevő diákokat helyi és nemzetközi szinten is társadalmi változások 
előmozdítására, kezdeményezésére szerettük volna ösztönözni a projektünk feladataival. 
 

A projekt eseményei megtalálhatóak iskolánk honlapján: 
https://szistvan.hu/aktualitasok/erasmus/ 
felhasznált anyagai, végtermékei megtalálhatóak a spanyol koordinátor iskola honlapján: 
http://erasmusplus.iespablopicasso.es/en/, valamint a projekt összefoglalókban: 
https://view.genial.ly/5ed3c45e67693c1203b0dbbb/guide-eycme-guide 
https://drive.google.com/file/d/1dafW7BP7ZhjLsX7cMYw_3TOYu-aC7z-D/view?usp=sharing 
 
Tanulási céljaink közé tartozott, hogy a résztvevők: 
-megosszanak magukról személyes információkat, hogy megismerjék egymást 
-ötleteket, megoldási javaslatokat, tapasztalatokat szerezzenek egymástól 
-fejlesszék az idegen nyelvi kompetenciákat azáltal, hogy nemzetközi partnerekkel angolul 
kommunikálnak 
-fejlesszék a digitális kompetenciákat azáltal, hogy új alkalmazásokat, weboldalakat, 
eszközöket próbálnak ki, és hogy rendszeresen IKT eszközöket használnak 
-fejlesszék kezdeményezőkészségüket és vállalkozási kompetenciáikat azáltal, hogy 
létrehoznak egy társadalmi minivállakozást, és beszámolnak a partnereiknek a 
vállalkozásukról 
-erősítsék kulturális tudatosságukat, tudatosabbá váljanak más országok és saját országuk 
kultúrája iránt, és osztálytársaik figyelmét is felhívják ezekre 
-fejlesszék szociális és állampolgári kompetenciáikat, tudatosabbá, érzékenyebbé váljanak a 
szükséget szenvedők, fogyatékkal élők, kisebbségi társadalmi csoportok iránt és 
osztálytársaik figyelmét is felhívják ezekre 
-erősítsék az együttműködési készségeket 
-nemzetközi baráti kapcsolatokat alakítsanak ki 
-önállóbbak, magabiztosabbak, talpraesettebbek legyenek, és sikeresebben tudjanak 
elhelyezkedni a jövőben a munkaerőpiacon  
 
A projekt többféle módszert is felhasznált: 
-’service learning’ az önkéntességből, szolgálatból való közösségi tanulás, amely a diákokat 
arra ösztönzi, hogy az iskolában szerzett ismereteiket gyakorlatban próbálhassák ki, és ezt a 
gyakorlatilag kipróbált tudást összekapcsolhassák az iskolaival, majd újabb, szélesebb 
ismereteket szerezhessenek. Ezzel társadalmi felelősségvállalásuk nő, aktívabb tagjai 
lesznek az iskolának,  helyi közösségnek, társadalomnak, és megszerzett tapasztalataiknak 
köszönhetően jelentős előnyre tesznek szert a munkaerőpiacon is. A diákok kiválasztottak egy 
társadalmi csoportot, amelyért szívesen végeznek szolgálatot. A magyar iskolában 2 
vállalkozást is létrehoztak, mert 2 téma is érdekelte őket: vakok és gyengénlátók, valamint 
Down-szindrómások. A vállalkozásnak nevet választottak, logót terveztek, mottót találtak ki, 
megfogalmazták céljaikat, és létrehoztak egy-egy facebook csoportot, amikhez tagokat 
toboroztak az egész iskolából, hogy megoszthassanak információkat az adott társadalmi 
csoport nehézségeiről, kedves pillanatairól, nekik szervezett eseményekről (pl. jótékonysági 
vásár, amely termékeit ők állították elő, a bevételt pedig egy vakvezető kutyaiskolának 
adományozták). 
-projekt módszer amely középpontjában egy társadalmi csoport megismerése, segítése állt. A 
partnerintézményekben létrehozott minivállalkozások innovatív, gyakorlati jellegű, vállalkozási 
tapasztalatok. A magyar iskolában erre sosem volt még példa ezelőtt. Ez alapvetően egy a 
tanulók által vezérelt tantárgyközi tanulási módszer, mely során a diákok úgy tanultak, hogy 
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közben egy társadalmi küldetéssel rendelkező vállalkozást irányítottak. Életszerű helyzetben 
megtanultak csapatban együttműködni, problémát megoldani, kezdeményezni, előadni, és 
olyan tevékenységeket szervezni, amik nekik fontosak. Vállalkozó társaikkal különböző 
eszközöket használva megpróbáltak pozitív hatást gyakorolni a diákok és az iskolai dolgozók 
életére miközben tanultak. A tanárok nem irányították, hanem segítették a tevékenységek 
megvalósításának lehető legjobb módját. 
-megbeszélés módszer: a twinspace fórumokon a diákok önreflexióra is alkalmas nyílt végű 
kérdésekre válaszoltak, információt, tapasztalatot cseréltek tanárokkal és diákokkal. Ez 
alkalmas volt a kollaborációra, az állampolgári kompetenciák fejlesztésére, az európai értékek, 
hasonlóságok, különbözőségek megismerésére, és a résztvevő diákokat további 
gondolkodásra sarkallta. 
-tanulói kiselőadások módszer, mely során a diákok osztálytársaikkal prezentációk formájában 
megismertettek egy-egy igazi társadalmi vállalkozást, alapítványt, NGO-t. Információkat 
gyűjtöttek a vállalkozásról, kutatást végeztek, interjút készítettek egy-egy dolgozóval, majd 
angolul beszámoltak a tanultakról társaiknak, akik megszavazhatták, melyik vállalkozásnak 
segítenének önkéntes szolgálatukkal vagy adományokkal.  
-interjú módszer: videóinterjú készítése kisebbségi diákokkal, akik az iskolában tanulnak. 
Ezeket videóra rögzítettük, és a partnerintézmények diákjai is megtekinthették. 
 
Iskolánk szakmai pedagógiai elvei között szerepel a  tanulók cselekvő módon való részvétele 
a tanítási-tanulási folyamatban (tevékenykedtetés, önállóság, kezdeményezés, 
problémamegoldás, alkotóképesség fejlesztés) , az együttműködő, kooperatív tanulási 
technikák és formák alkalmazása, a projekt alapú munkaformák bevezetése, Fontos 
számunkra, hogy a diák legyen önálló az információszerzés során, kockázatot vállaljon, mert 
egy vállalkozás létrehozása kockázattal jár, és hogy rugalmas legyen az interperszonális 
kapcsolatokban. A helyi tantervünkben rögzített (Centrum által előírt) projeknapok során a fenti 
pedagógia elveket próbáljuk alkalmazni. A kilencedik évfolyam a vakság témán belül különféle 
programokat választhatott, így az egész évfolyamhoz eljutott az Erasmus+ és eTwinning 
projektünk témája: a vakok és gyengénlátók megismerése, segítése. Ezeken a napokon a 
kilencedikes osztályokban kiselőadásokat tartottak vak hírességekről, Braille írással 
posztereket készítettek, filmeket néztek pl. Helen Keller életéről, ellátogattak a Láthatatlan 
kiállításra, a Vakok Intézetébe,  a Vakok Kertjébe, csörgőlabda mérkőzést szerveztek, a 
kerületi Lámpás Klub gyengénlátóival és kutyusaikkal ismerkedtek, valamint Farkas Darinka a 
Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola munkatársának előadásán vettek részt és kipróbálták, 
hogyan vezeti őket egy kutya. A jövőben is szeretnénk megőrizni ezeket a programokat, és a 
Nem Adom Fel Alapítvány érzékenyítő tréningjein is rendszeresen szeretnénk részt venni a 
jövőben is.  
 
Több tevékenység alapult együttműködésre:  
-nemzeti szinten a minivállalkozáson belül 10-15 diák szorosan együttműködött, és általában 
100-150 diákhoz jutottak el facebook bejegyzéseik. Közösen hoztak létre karácsonyi 
ajándéktárgyakat: kísérőkártyát, karácsonyfákat, csokoládét öntöttek és minivállalkozói logós 
tasakban adományért ‘árulták’. Ezen a vásáron kb 450 diák, 30 tanár, 30 volt tanár, az iskola 
baráti körének tagjai, valamint 100 általános iskolai diák és szüleik vettek részt, akik az iskola 
nyílt napjára látogattak el hozzánk. 
-nemzetközi szinten: 
-fórumbejegyzéseket hoztak létre és reagáltak egymás bejegyzéseire (pl. vakokkal 
kapcsolatos tapasztalatok, karantén-érzések),  
-a megünnepelt jeles napokon végzett tevékenységeiket megismertették egymással (Európa 
nap, Erőszakmentesség napja, Önkéntesek napja) 
-karácsonyi képeslapokat küldtek egymásnak,  
-a személyes találkozáskor közösen hoztak létre kézzel fogható projekttermékeket pl. 
projektlogókat, posztereket, húsvéti dekorációt, vagy virtuális projekttermékeket pl. 
tevékenységgyűjteményt, online magazint, online szabadulószobát,  



-közösen vettek részt a tevékenységek végrehajtásában pl. csörgőlabda mérkőzések 
egymással, kirándulások egymással, városmegismerő kvíz kitöltése együtt, 
-online mobilitás során is nemzetközi csoportokban készítettek egy akciótervet, 
figyelemfelkeltő kampányt (környezetvédelem, állatvédelem, emberi jogok, kisebbségek, stb. 
témakörben)  
 

 
Az IKT eszközök használata lényeges része volt a projektünknek. Az összes résztvevő 
beregisztrált a Twinspace felületre saját felhasználó névvel. A magyar diákok egy avatár 
generáló eszközzel arcképet készítettek magukról, és ezeket töltötték fel fénykép helyett. Erre 
a felületre töltöttünk fel minden anyagot, amit mi készítettünk, tehát nem kellett szerzői jogokat 
kérnünk. Az anyagokat képek, videók, fájlok szekciókban csoportosítottuk, a tevékenységeket 
oldalakon és aloldalakon lehet megtekinteni, a fórumokat alfonalakra tagoltuk. 
Az alábbi eszközöket használtuk: 
-avatarkészítő  
-prezentációkhoz Powerpoint, Canva, Prezi  
-genial.ly interaktív prezentáció, interaktív kép 
-madmagz, kollaboratív szoftver 
-storyboards, képregénykészítő  
-kahoot, quizizz kvízek  
-online találkozásokhoz Skype, Zoom, Meet (pl. a spanyolországi virtuális mobilitás egészében 
a Zoom-on zajlott, ahol breakout szobákban dolgoztak együtt a diákok) 
-padlet a hirlevelekehez, online csoportmunkákhoz 
 -mentimeter az érzelmek és vélemények megosztásához  
-értékelőívek  
-videókészítő alkalmazások  
A diákokat mindig felkészítettük, példákat mutattunk nekik, a használat közben pedig 
rendelkezésre álltunk, ha gondok merültek fel. 
 

 

A projekt értékelését online találkozón végeztük a partnerintézmények tanáraival.  
Az alábbi mennyiségi mutatókat vettük figyelembe: 
-résztvevő diákok száma (195 twinspace-en, 196 tag a Downstage minivállalkozásban 
facebookon, 256 tag a Blind date minivállalkozásban facebookon) 
-résztvevő tanárok száma (12 twinspace-en, rendszeresen) 
-tevékenységek száma (7 jeles nap megünneplése, 3 személyes mobilitás, 1 virtuális 
mobilitás, 2 extra személyes mobilitás a meghosszabbított időszak során) 
-létrehozott termékek (ötlettár, jó gyakorlatok gyűjteménye, film, genially összefoglaló, 
magazin, szabadulószoba) 
-résztvevő diákok képességfejlődése (órai munka során változások, tanulmányi munkában 
változások, év végi ötösök száma, sikeres nyelvvizsgák száma, sikeres felvételi vizsgák 
száma) 
 
Az alábbi indikátorokat vettük figyelembe a minőségi értékelésnél: 
-a diákok motivációjának szintje az együttműködések folyamán 
-a társadalmi tudatosság, kritikus gondolkodás, elköteleződés szintje a tevékenységek során 
-az idegen nyelvek tanulása és a digitális készségek fejlesztése iránt való elköteleződés 
 
A fenti szempontokat a diákok tanulási naplóinak elolvasása közben értékeltük. Twinsapce-en 
külön oldat rendeltünk az értékeléshez. A diákok a mobilitások után mindig kitöltöttek egy-egy 
tanulási naplót, amelyben értékelték a programokat és reflektáltak arra, mit tanultak. A 
legtöbben nagyon elégedettek voltak a részvétellel, örültek, hogy fejlődött az idegen nyelvi 
készségük, a vállalkozási készségük és a digitális készségük. 



Tanórai megfigyeléseink is egyhangúak: egyértelmű, hogy a résztvevő diákok sokat fejlődtek 
az angol nyelv elsajátításában, szociálisan érzékenyebbé váltak, elfogadóbbak lettek más 
kultúrákkal, magabiztosabbak, együttműködőbbek, aktívabbak lettek. Erre bizonyíték az is, 
hogy a minivállalkozások facebook oldalait nem zártuk le, mert a diákok még ballagás után is 
aktívak, részt vesznek a vállalkozás életében: bármikor Down-szindrómás tartalmakat 
találnak, megosztják őket egymással. 
 

 

Az iskolák külön végeztek disszeminációs tevékenységet a nemzeti és a nemzetközi 
programjaikról is, elsősorban iskoláik diákjainak, tanároknak (iskolaújság, weboldal, facebook 
oldal, osztályfőnöki óra, értekezlet, centrumon belüli disszeminációs program), szülőknek, a 
vonzáskörzetükbe tartozó általános iskolásoknak, a kerületükben élőknek . Minden iskola 
szervezett disszeminációs találkozót. 
 
A résztvevő magyar diákok rendszeresen beszámolókat (hangos ppt-ket, videókat, 
újságcikkeket) készítettek társaik számára, és ezek a beszámolók az iskola összes diákjához, 
tanárához eljutottak. 

 
Úgy érezzük, hogy céljaink megvalósultak. A diákok érdeklődőbbek, nyitottabbak, jobb 
emberek lettek. Egyre aktívabban vettek részt a projektben, főleg a mobilitások során. 
Fejlődött angol nyelvtudásuk, digitális kompetenciájuk, kommunikációs készségük, 
interperszonális kompetenciájuk, az olyan soft skill-jeik, mint pl. az empátia, tolerancia, 
stresszkezelés, döntéshozatal, problémamegoldás. A nemzetközi találkozóknak 
köszönhetően világot láttak (pár diák most először járt külföldön), szélesítették látókörüket, 
életreszóló élményekkel gazdagodtak. 
 
A tanárok is jobb emberekké váltak, mert fogyatékkal élők, nemzeti kisebbségek, elnyomottak 
segítésére ösztönözték diákjaikat. Érezték, hogy van értelme a munkájuknak, motiváltabbak 
lettek a mindennapi tanítás során is. Ők is fejlesztették angol nyelvtudásukat, világot láttak, 
barátokat szereztek. Olyan IKT-s eszközöket próbáltak ki, amelyeket előzőleg nem ismertek. 
Olyan módszereket vezettek be és alkalmaztak, amelyek teljesen újak voltak számukra, majd 
ezeket megismertették érdeklődő kollégáikkal is. 
 
 


