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A Westcountry Women Working 
With Water (5W) projekt az angliai 
Somersetben élő általános iskolás 
gyerekeket ismertette meg a víz 
körforgásával, továbbá a helyi 
árvízvédelmi és fenntartható 
vízelvezető rendszerekkel.
150 diák, szülők és tanárok dolgoztak együtt két 
ún. esőkert építésén, miközben tanulthattak az 
éghajlatváltozásról és az árvizekről. A tevékenységek 
során a gyerekek megismerkedtek a mérnöki munkával 
és annak szerepével a helyi környezeti problémák 
megoldásában. Valamennyi gyakorlati és szabadtéri 
tevékenységet női mérnökök irányítottak, ezzel is 
ösztönözve a lányok tudományos és műszaki (STEM/
MTMI) pályaválasztását. 

Az ún. esőkertek mára már az érintett iskolák állandó 
részévé váltak. A kerteket közösségi tudományos 
kezdeményezések keretében a gyerekek továbbra is 

Kiemelést érdemlő 
projektelemek:
• A női vezetők révén 

megjelenő szerepminták, 
amely elősegítheti a 
lányok műszaki irányú 
pályaorientációját.

• A projekt a vidéki 
környezetével 
összhangban a helyi 
problémák és aggályok 
megismerésére fókuszált.  

• A projekt tervezése 
stratégiai jellegű volt; 
az esőkertek építését 
magában foglaló rövid 
távú projekt révén 
állandó közösségi 
tanulási lehetőség jött 
létre.

Támogatók:
• Királyi Műszaki Akadémia 

(RAEng)
• Westcountry River 

Alapítvány (WRT), Exeteri 
Egyetem, OTA Analytics

A Westcountry Women Working With Water (5W)   
projekt 
Helyi iskolák támogatása helyi árvízproblémák 
megoldásában gyakorlati tevékenységek és 
megoldások révén 
Helyszín: Egyesült Királyság, Somerset  Időszak: 2018-2019   
Szervezet: Nyugat-Angliai Egyetem, Bristol    

„Fontos, hogy a gyerekekre a jövő „mérnökeiként” vagy
„geográfusaiként” tekintsünk, és már korai életkorban 
támogassuk a lehetséges karrierutak megismerését” - 
5W projekt 
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Jeruzsálemi középiskolások egy 
helyi játszóteret használtak fel a 
fizikai alapjelenségek felfedezése és 
megértése céljából, új ismereteiket 
pedig megosztották a helyi 
közösséggel.  

A projekt során találkoztak tervező szakemberekkel, 
meglátogattak egy science centert, és megtanulták, 
hogy hogyan vonjanak be másokat is az általuk tett 
felfedezésekbe. 

A tanulók különböző tevékenységekhez szükséges 
információkat és ötleteket tartalmazó feliratokat 
készítettek, amelyeket a science centerrel és a helyi 
önkormányzattal együttműködve a játszótéri eszközökre 
rögzítettek, így létrehozva egy állandó felületet a STEM 
területek megértésének támogatására. 

A projekt végén a tanulók maguk is tanárokká váltak, és 
megosztották a tanultakat egy közeli általános iskola 
diákjaival. 

Mozgásban a világ: fizika mindenütt

Kiemelést érdemlő 
projektelemek:
• Az ismerős környezet 

projektkörnyezetként való 
használata egyértelműen 
a mindennapok részévé 
teszi a tudományt és a 
STEM területeket a diákok 
számára.

• A lehetőség, hogy
      jelentős változás 

történjen egy sok 
ember által használt 
közterületen, a tényleges 
változás egész folyamatát 
valóságossá és 
elérhetővé teszi.

• Az egymástól való 
tanulás és a tanulóból 
tanárrá válás ösztönzi a 
függetlenné válást és az 
önállóságot. 

Támogatók:
• Az Európai Bizottság 

támogatásával 
megvalósuló Make it 
Open c. kísérleti projekt 
része

„Lenyűgöző volt látni, ahogy a diákjaim útmutatást 
adtak a fiatalabbaknak. Nagyon felkészültek voltak. A 
magyarázataik egyszerűek és érthetőek voltak.” - Tanár

Egy helyi játszótér korszerűsítése a fizikai alapjelenségek 
közösség számára történő bemutatására 

Helyszín: Izrael    Időszak: 2021 
Szervezet: Bloomfield Természettudományi Múzeum (Make it Open projekt)       
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Kiemelést érdemlő 
projektelemek:
• Egy nemzetközi hálózat 

bevonása, amely az 
összehasonlító adatok 
biztosításától a társas 
kapcsolatok kialakításáig 
terjedt, jelentősen 
gazdagította a projektet.

• A tanárok számára 
biztosított fejlődési 
lehetőség, amely képzés 
és kiterjedt gyakorlati 
tevékenység révén 
valósult meg, a tanárok 
és az iskolák számára is 
ösztönzőleg hat.

• A Science Trails 
hasznos örökségként 
és ajándékként szolgál 
a helyi közösségek 
számára. 

  
    Támogatók:
  •Erasmus

“A diákok megtanultak együttműködni egymással, és nézeteiket érvekkel alátámasztva 
előadni. Elsajátították a kreativitás és a kritikus gondolkodás készségét a tudományos 
kérdésekben.” - Az iDiverSE projektben részt vevő Heraklioni Kísérleti Gimnázium tanára

Az Islands Diversity for Science 
Education (iDiverSE) projekt célja, 
hogy felhívja a figyelmet a világ 
szigeteinek egyedülálló kulturális 
és természeti örökségére, javítsa a 
szigetek megbecsülését és ösztönözze 
a védelmüket.
A projekt keretében a különböző szigetek iskolái működtek 
együtt, hogy adatokat gyűjtsenek helyi környezetükről. 
A diákok interdiszciplináris és kutatásalapú módszerek 
alkalmazásával adatokat gyűjtöttek a Science Trails 
(Tudományos tanösvények) kialakításához a helyi közösségek 
bevonása érdekében. 

Az egyes tanösvények a diákok lakhelye szerinti szigetek vizét, 
szárazföldjét és égboltját vizsgálták, és bemutatták az egyes 
szigetek egyedi jellemzőit és tulajdonságait. A projektben 
részt vevő tanárok Design Thinking (tervezői gondolkodás) 
képzést, eszközöket és támogatást kaptak a tevékenységek 
megvalósításához.

A projekt végén a diákok és a tanárok megosztották egymással 
az eredményeiket, és iDiverSE tanúsítványokat vehettek át.

Sokszínű szigetek a tudományos oktatásért 
(iDiverSE) 
Közösségi tudományos együttműködés a különböző 
szigeteken élő közösségek egyedi környezetének 
bemutatására
Helyszín: Online (nemzetközi együttműködés Portugália, Spanyolország, Anglia és 
Görögország részvételével)
Időszak: 2018-2020   Szervezet (főkedvezményezett): OSOS
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Kiemelést érdemlő 
projektelemek:
• A projekt hidat teremt 

az oktatási szektor és a 
szakma szereplői között. 

• A program alkalmazott 
jellege segít, 
hogy a résztvevők 
összekapcsolhassák 
azt a mindennapokkal, 
és inkább munkának, 
mintsem tanulásnak 
tekintsék.

• A kézzelfogható elvárás 
- egy tudományos 
dolgozat - közvetlen 
értéket képvisel 
motiváció és eredmény, 
valamint a tapasztalat 
jövőbeni felhasználása 
szempontjából.

Támogatók:
• Pinkerton Alapítvány 

és a NYC Tudományos 
Kutatási Mentorprogram 
(NYCSRM)

BioRocket szakmai gyakorlat

“Genspace segített kitágítani a karrierterveimet és 
céljaimat. [A BioRocket kutatási gyakornoki program] 
segít abban, hogy úgy érezd, hogy te magad vagy a 
tudós, nem csupán egy tanárt hallgatsz, vagy egy 
tankönyvből követed az utasításokat” - Haneefah, 
BioRocket program öregdiákja

A BioRocket kutatói gyakornoki 
program egy szakmai gyakorlat, 
amely New York hátrányos helyzetű 
és kisebbségi csoportokhoz tartozó 
középiskolás diákjait célozza meg.

A félév során a tanulók hetente két napon át tanulnak a 
géntechnológiáról, miközben tapasztalatot gyűjthetnek 
arról, hogy milyen egy valódi laboratóriumban dolgozni. A 
diákok lehetőséget kapnak arra is, hogy kutatólaborokat és 
biotechnológiai vállalatokat látogassanak meg, és tudósok 
mentorálják őket.

A projekt végén a hallgatók elkészítik saját
tudományos dolgozatukat, amelyet felhasználhatnak 
egyetemi jelentkezésükhöz, tudományos diáklapokban 
történő megjelenéshez vagy egyéb célokra. A program 
végén a gyakornokok egy ünnepség keretében mutathatják 
be kutatásukat családjuknak, barátaiknak, tanáraiknak és a 
GenSpace közösségnek.
programme celebration is also held for the interns to 

Fél éves biológia laboratóriumi gyakorlat hátrányos 
helyzetű és kisebbségi csoportok középiskolás diákjai 
számára 
Helyszín: New York, USA Időszak: 2009 - jelenleg (2021) 
Szervezet (főkedvezményezett): GenSpace    



A Make it Open egy együttműködésen alapuló 
páneurópai projekt, amely a nyitott iskola 

(open schooling), az alkotópedagógia (maker 
education) és a közösségi tudomány (citizen 
science) megközelítéseiből merít, hogy színt 

vigyen a természettudományos és a STEM (MTMI) 
tantárgyak oktatásába. 

Célunk egy izgalmas és hozzáférhető eszköztár 
kidolgozása, amelyet az iskolák átvehetnek, 

és saját igényeikhez igazíthatnak.

“Ennek a projektnek köszönhetően inkább éreztem magam 
pedagógusnak, mint tanárnak. A tanár tanít, a pedagógus 
pedig segít a diákoknak a tanulásban. Egy ilyen változás 

ráébreszti a diákokat, hogy 
 maguk felelősek azért, hogy mennyit tanulnak, és hogy a 

pedagógus (vagyis én) segíthet nekik.” 
- A Make it Open projektben részt vevő lengyel tanár 

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 
kutatási és innovációs programjának 
támogatásával, a 872106 sz. Támogatási 
Szerződés keretében valósul meg.

Szerző: Forth Together CIC
Kiadva: 2021. november
Honlap: makeitopen.eu
Twitter: @OStogether

https://makeitopen.eu/

