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Az Erasmus + projekt keretén belül egy 3 napos transznacionális projekttalálkozón vettünk részt a szlovén 

partneriskolában, Slovenske Konjice-ban. A találkozón iskolánkból 3 pedagógus, és a másik 2 

partneriskolából (finn és spanyol) ugyancsak 3-3 pedagógus vett részt. 

A keddi és a szombati nap utazással telt, de 3 teljes napot együtt tudtunk tölteni a külföldi kollégákkal és nagyon sok 

dolgot meg tudtunk beszélni a projekt lebonyolításával kapcsolatban. Első sorban összegeztük és értékeltük a 

projekt első felében teljesített feladatokat, és kidolgoztuk a projekt közepén elvégezendő értékelési eszközöket. 

Emellett megbeszéltük a harmadik projektév mobilitásainak és virtuális találkozásainak pontos időpontjait és 

pontosítottuk a projekt csapatban részt vevők feladatait és tennivalóit. Közösen frissítettük a projekt 

disszeminációjára használt blog, illetve Twinspace felületeket. Csoportos ötletbörze formájában elkészítettük a 

projekt hátralévő tevékenységeinek útmutatóit és szabályait. Értékeltük a diákok által elkészített feladatokat és 

megterveztük a további teendőket. A részt vevő kollégákkal együtt workshopokon vettünk részt, amelyek keretén 

belül új digitális eszközökkel és programokkal ismerkedhettünk meg, és megoszthattuk tapasztalatainkat és jó 

gyakorlatainkat a partnerországokból érkezett kollégákkal. Többek közt az íráskészség fejlesztésére alkalmazható 

módszereket és eszközöket mutattunk be egymásnak, illetve tanultunk a matematika és biológia oktatására 

használható jó gyakorlatokat is. 

Emellett alaposan megismerkedtünk a szlovén partneriskolával és projektjeikkel, valamint betekintést nyertünk az 

általuk használt módszerekbe és gyakorlatokba. Részt vettünk előadásokon is, amelyek keretén belül bemutatták 

nekünk az iskolában jelenleg futó programokat és pályázatokat. Óralátogatások során a partnerek által alkalmazott 

módszereket lehetőségünk volt gyakorlatban is megtekinteni. Többek között részt vettünk angol, irodalom, 

matematika, fizika, földrajz és történelem órákon. Megismerkedtünk az iskola által nagy sikerrel alkalmazott 

kéttanáros modellel is, amely során a tanórát két szaktanár (angol és matematika, illetve angol és irodalom) vezeti, és 

egymással szorosan együttműködve megvalósítják a tantárgyak közötti oktatást. Az irodalom óra esetében ez azt 

jelentette, hogy egy szlovén költő által írt versen keresztül ötvözték az irodalmat és az angol nyelvet, és a tanóra 

egyik fele szlovén, míg a másik fele angol nyelven folyt. Üzleti angol órát is látogattunk, ahol a projekt szerves részét 

képező szaknyelvi oktatást láthattuk gyakorlatban.  

Emellett megismerkedtünk az iskola által nagy sikerrel alkalmazott gyakorlatokat és programokat mind például: 

Ustvarjalnik, Startup weekend, Youth smth , Human Library. Látogatást tettünk az iskola szakképzési intézményébe 

is, ahol a diákok gépészeti és gasztronómiai ismereteket szerezhetnek.  Betekintést nyerhettünk az iskola Föld Napja 

alkalmából szervezett programjaiba és személyes is részt vehettünk egy fa elültetésében.   
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A szlovén partnerek által szervezett kulturális programok során ellátogattunk Bled-be és Vintgar-ba, ahol 

gyönyörködhettünk a szlovén táj szépségeiben. 

Mindent összevetve egy nagyon hasznos 3 napos projekttalálkozón vettünk részt, amely során nagyon sok ötlettel és 

módszerrel gazdagodtunk és emellett a nemzetközi projektcsapat tagjai között is tovább erősödött a szakmai 

kapcsolat.  

 

Szabóné Jassó Ágnes 

 

A projekt nemzetközi blogja: 

http://yourentrepreneurialskills.blogspot.hu/ 

 

http://yourentrepreneurialskills.blogspot.hu/

