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Az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pontja minden évben versenyt hirdet a Nemzeti 

Minősítést elnyert pedagógusok eTwinning projekteki között. A verseny elsődleges célja, hogy 

megismertessék a különböző oktatási intézményekben folyó eTwinning-es munkát, és elismerjék a 

pedagógusok és diákcsoportok eredményes együttműködését. 

„2C-D (Cook-Culture-Dance)” néven futó nemzetközi projektünkről már az elmúlt évben 

többször is tudósítottunk. A nyár végi zárást követően, projektünk elnyerte a Nemzeti Minősített 

eTwinning projekt címet (Quality Label), mely lehetőséget adott számunkra a versenyen való 

megmérettetésre. Az online válogató után a versenynapon 12 csapat mutathatta be a projektjét. 

Minden csapatnak 20 perc állt rendelkezésére, hogy tanáraik segítségével ismertessék projektjeiket, 

melyhez bármilyen eszközt használhattak. 

A program lebonyolítására a budapesti Bara Hotelben került sor, a résztvevők teljes ellátást kaptak. 

A regisztrációt és az ünnepélyes megnyitót követően, a délelőtt folyamán, az óvódás és általános 

iskolás csoportok színvonalas projektjeivel ismerkedhettünk meg.  

A délután már a középiskolásoké volt. Hét csapat kapott lehetőséget projektjeik bemutatására. 

Csapatunk egy rövidebb szünetet követően negyedikként mutathatta be az elmúlt év történéseit, a 

közös munkákat és a találkozó izgalmas pillanatait olasz és görög partnereinkkel. 

A versenyt szakértők és NSS tagok zsűrizték, akik a helyszínen pontozták a csapatokat. Mindenki 

izgatottan várta az eredményhirdetést. Intézményünk 12 fős csapa az előkelő második helyezést érte 

el, melyhez nyolcvanezer forint értékű IKT eszközvásárlásra fordítható vásárlási utalvány is társult. 

A vacsorát követően felsétáltunk a közeli Gellért-hegyre, ahol egy órát töltöttünk a tetejéről  

nyíló pesti panoráma páratlan látványának csodálásával. 

A kétnapos rendezvény második napján az eTwinning Gyereknap került megrendezésre. A 

meglepetés programok helyszínének a Csodák Palotája adott otthont. Az üdvözlő italok és 

édességek elfogyasztása után egy fantasztikus Science Show keretében a diákok érdekes fizikai és 

kémiai kísérleteket láthattak szárazjéggel és folyékony nitrogénnel. Ezt követően szabad program 

keretében megtekinthették az állandó kiállításaikat (Newton almáskertje, Születés világa, Illúziók, 

stb.) és részesei lehettek az újszerű élményvetítéseknek (körmozi, 5D mozi és 9D mozi). 

Köszönjük a szervezőknek, az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont munkatársainak ezt a 

csodás két napot! 

A versenyt követően kaptuk az értesítést, hogy iskolánk elnyerte az Európai 

Minősített eTwinning Projekt (Europen Quality Label) címet a "2C - D (COOK-CULTURE-

DANCE)" című projektben végzett kiváló munkáért. Ezzel tanáraink, diákjaink és iskolánk 

munkája a legmagasabb európai szinten nyert elismerést. 

A projekt az eTwinning program európai portáljának egyik részén bemutatásra kerül (a portál 

címe: www.etwinning.net). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest
http://www.etwinning.net/

