
 

 

A Make it Open egy nemzetközi 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.  

A nyitott iskola olyan megközelítés, amelynek keretében a családok, a 

szakemberek és más érdekelt felek együttműködnek a tanárokkal és a 

diákokkal annak érdekében, hogy a legfontosabb helyi kihívásokra megoldást 

találjanak, hozzájáruljanak a közösség fejlődéséhez.  

 

A tanárok és oktatók támogatása érdekében a Make it Open projekt olyan intézkedés-, eszköz- és forrástárat hoz létre, amelyet 

a szakemberek szabadon használhatnak.  

Ennek részei: 

1. Tájékoztató anyagok amelyekből információhoz juthatnak arról, hogy hogyan lehet elkezdeni a nyitott oktatási gyakorlatok 

felfedezését az adott iskolán/közösségen belül.  

 
2. A nyitott oktatást támogató központ (Mobilis):  

- a központ oktatási inkubátorként működik, fő kapcsolattartási pont 

- Mobilis kollégái a teljes tananyag megvalósítása során mentorálást biztosítanak, és képzést 

kínál a tanárok részére. 

- a Mobilis anyagokat/eszközöket biztosít a foglalkozások megvalósításához,  

- egy ingyenes foglalkozás a Mobilisben - a kiválasztott témával kapcsolatban (amely magában 

foglalja az odautazást is). 

 

3. Tananyagok és foglalkozások  

(16 db projektalapú tananyag került kifejlesztésre) 

Témák: a hulladékkezelés, a fizikai alapjelenségek megértésén át a környezet- és 

levegőszennyezésig terjednek.  

Korosztály: 9-15 éves diákoknak  

Tananyagok terjedelme: 6-12 foglalkozás  

Flexibilis tananyagok: szabadon változtatható, az egyedi iskolai igényekhez szabható módon 

adaptálhatók, a foglalkozások külön-külnö is jól használhatók. 

 

4. Online Navigátor (Open Schooling Navigator): a Navigátor egy online platform/weblap, 

inspirációt nyújt nyitott iskolai projektek kipróbálására és létrehozására, és lehetővé teszi a 

tapasztalatok és a tudás megosztását. A Navigátor keretében elérhetők a projekt keretében 

kidolgozott tájékoztató csomagok, valamint a 16 db tananyag is. https://openschoolingnavigator.eu/ 

 

Mit ad ez az iskolának, a tanulóknak és tanárként nekem? 

- iskolai STEM/MTMI oktatás színesítése, részletesen kidolgozott tananyagok, foglalkozások, 

- Mobilis kollégái a teljes tananyag megvalósítása során mentorálást biztosítanak 

- a Mobilis anyagokat/eszközöket biztosít a foglalkozások megvalósításához, 

- ingyenes, a kiválasztott témával kapcsolatos foglalkozás a Mobilisben (amely magában foglalja az odautazást is), 

- iskola presztízsét növelő nemzetközi projektben való részvétel lehetősége. 

 

Bővebb információ:  

https://mobilis-gyor.hu/nyitott-iskola-projekt 

https://mobilis-gyor.hu/make-it-open 

Szakmai felelős:  

Varga Eszter 

e-mail: varga.eszter@mobilis-gyor.hu 

tel: +36 20 220 7734 
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