
 

Az eTwinning az európai iskolák közössége főleg európai országokban működő iskolák 

számára, ahol a tanárok és diákok angolul kommunikálhatnak egymással, közös projekteket 

indíthatnak, továbbá megoszthatják ismereteiket.  

2020 szeptemberében iskolánk csatlakozott a közösséghez, és 10 ország részvételével egy új 

projektet indítottunk, melyben Magyarországot a mi iskolánk képviseli. A program célja 

egymás kultúrájának megismerése, kiemelt figyelmet fordítva ünnepeinkre, 

hagyományainkra.  

A projekt címe: „The more the merrier” 



A résztvevő országok:

 

Az eTwinning-angol szakkör keretében az érdeklődő tanulók minden hónapban kapnak 

valamilyen feladatot.  

Szeptemberben: bemutatkoztunk, és bemutattuk iskolánkat, falunkat és országunkat. 

Az alábbi prezentációkat és videót tanulóink készítették :   

Peti bemutatója: https://szentgellertpazmand.hu/wp-content/uploads/2020/09/Hungary-

1.pptx 
Hanna videója: https://szentgellertpazmand.hu/wp-content/uploads/2020/09/Greetings-

from-Hungary3.mp4 

Z. Zsombor bemutatója: https://szentgellertpazmand.hu/wp-

content/uploads/2020/09/Pázmánd.pptx 

Emi és Zsóka bemutatója az iskoláról: https://szentgellertpazmand.hu/wp-

content/uploads/2020/12/OuR-ScHoOl-2.pptx 
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Plakátot készítettünk az Európai nyelvek napjára: 

 

 

 

Októberben: Logó versenyt tartottunk, melyben a diákok megtervezték, majd megszavazták 

a projekt logóját. Néhány a mi terveink közül: 

 

 



Ugyanebben a hónapban plakátot és bemutatót készítettünk főbb vallási ünnepeinkről, és 

megismerkedtünk a résztvevő országok ünnepeivel, melyből egy összefoglaló videó is 

készült:  

https://www.youtube.com/watch?v=gPi6bOZdH_w&feature=youtu.be 

 

Dori és Hanna munkája 

 

Montázs Peti és Zsombor munkájából 

https://www.youtube.com/watch?v=gPi6bOZdH_w&feature=youtu.be


Ezután minden ország kapott egy ünnepet (természetesen nem a sajátját), amiről 

feleletválasztós kérdéseket kellett feltenni, és ezeket összegyűjtöttük egy Kahoot játékba, 

mellyel mindenki ellenőrizhette megszerzett ismereteit. 

 

 

(a munka a digitális oktatás alatt természetesen online folytatódott) 

 

 

 

 

 

  



Novemberben: 

Egy Mural nevű digitális munkafelületre naptár-szerűen töltöttük fel plakátjainkat nemzeti 

ünnepeinkről, jeles napjainkról, és egy-egy videót csatoltunk hozzá, mely további 

információkat tartalmazott. 

 

 

 

  



 

Decemberben: 

11-én délután több mint 60 fő részvételével tartottuk meg az első olyan online találkozónkat, 

melyen diákjaink is részt vettek. Bemutatkoztunk, majd a gyerekek a beszéltek nemzeti 

ünnepeikről. 

 

 

A december 11-i találkozó. 

  



A találkozó olyan jól sikerült, hogy egy hét múlva megismételtük. Ekkor, kb. 40 fő 

részvételével, újabb bemutatkozások után, a hónap folyamán elkészített újévi 

üdvözlőkártyákat néztük meg, és átadtuk jókívánságainkat. 

 

Néhány a mi képeslapjainkból. 

 

Januárban folytatjuk! 

 


