
Beszámoló az E-twinning projektről-folytatás 

2021 január: 

Az újévi képeslapokból egy virtuális kiállítás készült, mely az alábbi videón látható: 

https://www.youtube.com/watch?v=QPSMOhaCQFE&t=2s 

A januári-februári témánk a gyermekjogokkal volt kapcsolatos. Először egy közös szófelhőt 

készítettünk, arról, hogy mi jut eszünkbe a „gyermek” szóról. 

 

 

Majd vegyes csoportok alakultak, melyekbe a különböző országokból jelentkeztek a 

gyerekek, saját választásuk szerint. 

A csoportok feladata a gyermekjogok többféle feldolgozása volt: 

Az 1. csoport feladata egy prezentáció készítése a gyermekjogokról, melynek minden egyes 

diáját más diák készítette: 

Néhány dia, és a prezentációról készült videó linkje: 

     

https://www.youtube.com/watch?v=bdW3zKfvk8U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPSMOhaCQFE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bdW3zKfvk8U


 

A 2. csoport rajzzal ábrázolta az általa választott gyermekjogot. Ezeket a munkákat Padletre 

töltöttük fel. A bátrabbak videón be is mutatták a rajzukat. 

 

 

A 3. csoport verseket, a 4. történetet írt közösen. A történet borítólapja, és a teljes anyag 

PDF formátumban: 



a-special-boy.pdf

 

Az 5. csoport a „We are the world” című dalt osztotta fel versszakokra, énekelte el. A 

részekből végül egy közös videó készült. 

 

A harmadik online találkozó előtt minden csapat részt vett egy online beszélgetésben 

(csetben), és csapattársaikkal, a vezető tanárokkal értékelték az együttműködést, 

 

majd a találkozón bemutatták az elkészült munkákat. 

https://www.youtube.com/watch?v=hV7cELPEePo 

Február 9-én a Biztonságos Internet Napján videókat néztünk meg és quizjátékot játszottunk. 

(ez alkalommal nem csak a csoporton belül, hanem minden felsős osztályban) Előzőleg a 

quizjáték kérdéseit közösen írtuk össze. 

https://www.youtube.com/watch?v=hV7cELPEePo


 

 

 

 

 

Márciusban megemlékeztünk a Nőnapról. Online foglalkozás keretében Jamboardra 

töltötték fel plakátjaikat a tanulók. 

 

Szintén márciusban a résztvevő országok egy-egy hónapot vállalva, születésnapi naptárt 

terveztek a Canva képszerkesztőt használva, melyre mindenki bejelölte a születésnapját. 

A miénk a március volt: 



 

A teljes naptárról készült videó linkje: https://www.youtube.com/watch?v=QSqXiNII2II 

Továbbra is születésnapi témában, most a családokat is bevonva, a diákok fényképeket 

osztottak meg, családi születésnapot mutattak be, vagy éppen szülinapi meghívót, 

képeslapot készítettek a Wakelet nevű alkalmazáson.  

A mi tanulóink munkái: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QSqXiNII2II


Hanna egy animációt készített, melyben bemutatta a „szülinapi fülhúzás” szokását. 

https://www.youtube.com/watch?v=-mKozIIYcFc 

Készült egy videó is, melyben minden ország képviselői a saját nyelvükön kívántak boldog 

születésnapot. 

 

Minden projekttéma után a fórum oldalon a tanárok és diákok leírhatták a véleményüket, 

érzéseiket az adott feladattal kapcsolatban. 

Március 19 - Az utolsó online tanár-diák talákozónkon a projektvezető összegezte a hét 

hónapos együttműködés eredményeit, bemutatót állított össze a közös munkákról, 

Mentimeterben értékeltük a projektet, együtt énekeltünk, játszottunk egy Kahoot játékot a 

projektről, majd a búcsú következett. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-mKozIIYcFc


A videó a találkozóról - https://www.youtube.com/watch?v=WuyOXnqpnGQ 

A munka ezzel még nem ért véget. Ezután következtek még az írásbeli elköszönések, 

értékelések. 

 

Végül tanárok, gyerekek és szülők is kitöltöttek egy záró kérdőívet a projektről. 

A visszajelzések megerősítettek abban, hogy a befektetett munka meghozta a gyümölcsét.    

A tanulók nem csak az angol nyelvi ismereteiket bővítették a projekt során, és ezáltal a 

kezdetekhez képest bátrabban is  kommunikálnak,  hanem nőtt az informatikai tudásuk, 

újabb alkalmazásokat tudnak használni,megismerkedtek a partner országok kultúrájával-

ünnepeivel, hagyományaival, és kortárs barátokat is szerezhettek. 

Köszönöm Csapó Zsóka, Egges-Gránitz Hanna, , Nagy Dorottya, Pintér Péter, Roszik Emília és 

Zámbó Zsombor végig kitartó lelkesedését! 

A következő tanévben folytatjuk! 

Vető Katalin 

angoltanár 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WuyOXnqpnGQ

