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2020 szeptemberétől óvodánk részt vesz az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet támogató 

Erasmus+ programjában, mely mobilitási és együttműködési lehetőségeket kínál más országok 

partnerintézményeivel, pedagógusaival.  Szent Imre Római Katolikus Óvodánk pedagógusai 

Spanyolország, Görögország, Bulgária és a programkoordinátor Magyarország óvodapedagógusaival 

partnerségbe hoz létre egyéni, közös, valamint olyan munkákat, amely tükrözi a különböző országok 

nemzeti kultúráját.  

Az Európai bizottság elindította az eTwinning programot az Erasmus+ részeként, mely olyan felületet 

biztosít a résztvevő európai országokban működő óvodák és iskolák munkatársai számára, ahol 

kommunikálhatnak és együttműködhetnek egymással, megoszthatják egymással ismereteiket. A 

projektben angol illetve magyar nyelven vehetünk részt. Az eTwinning felületén több százezer pedagógus 

osztja meg munkáit, gyakorlati tapasztalatait és ötleteit, így jó lehetőség számunkra hogy egymástól 

tanulhassunk. Az eTwinning Live felületen élőben is találkozhatunk, láthatjuk egymást, az online közös 

program keretén belül a résztvevő intézmények között web kamera segítségével valamennyi résztvevő 

kommunikálhat, a gyermekek megtanulják egymás mondókáit, táncait, ismerkedhetnek, beszélgethetnek, 

ismerkedhetnek más nyelvekkel. 

A projekt célja, hogy közös témájú munkákat hozzunk létre, amit az eTwinning felületén osztunk 

meg egymással. A partnerek feltöltik a saját meséjüket, kézzel illusztrált saját mesekönyvüket, melyhez 

angol (és magyar) nyelvű módszertani leírást csatolnak. A gyerekekkel feldolgozott és bemutatott 

népmesét, saját kivitelezésű bábokkal, babákkal, mesepárnával, vagy mesekötényen adják elő, amit az 

eTwinning felületre töltenek fel. Az első évben minden partner évszakonként egy mesét készít. Fontos a 

főhős kiválasztása, mivel az első év végén a pedagógusok képzésén egy közös mesét készítenek, 

amelyben a nemzeti hősök összetalálkoznak. A második évben már közös kalandjaikat írják meg a 

partnerek és töltik fel az eTwinning felületére. A kalandok tükrözik az aktuális évszakot, a képek alatt 

felirattal angol és magyar nyelven. Minden mese végén 10 szavas szótár található a gyerekeknek, amelyet 

játékosan gyakorolhatnak a meséhez kötve, ezzel fejlesztve nyelvi készségeiket. A gyerekek is aktív 

szerepet játszanak a mesék feldolgozásában, a bemutatott tevékenységekben. 

A program mobilitást is biztosít a résztvevő partnereknek. Reméljük nemsokára sor kerülhet arra is hogy 

egymást, egymás országait és intézményeit személyesen is megismerhessük! 
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