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A Projekt címe: 

 

A mi meséink 
Our Tales 

 
 

Projekt időtartama: 36 hónap 

2020.09.01 – 2023.08.31 

 

Partnerek: 
 

 

 
 

 

                
 

 

 

 

  
 

 

 
 

Intézmény Szent Jácint Görög Katolikus Óvoda 

Ország Magyarország 

Város Balkány 

Weboldal https://ovi.szentjacint.hu/viewpage.php?page_id=1 
 

Intézmény CEIPSO Federico García Lorca 

Ország Spanyolország 

Város Camarma de Esteruelas 

Weboldal http://cp.garcialorca.camarma.educa.madrid.org  

 

https://ovi.szentjacint.hu/viewpage.php?page_id=1
http://cp.garcialorca.camarma.educa.madrid.org/


 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A Projekt célcsoportja:  
 

A projektben érintett, az óvodai és alapfokú oktatásban részesülő 3-7 éves gyermekek alkotják. 

 

A projekt céljai:  

 
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 

Intézmény 60ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

Ország Görögország 

Város Irakleio Kritis 

Weboldal  
 

Intézmény Kindergarten "Radost" 

Ország Bulgária 

Város Dobrich 

Weboldal 
 

https://radost20.alle.bg  
 

Intézmény Grădinița Romano-Catolică cu P.P. Szent Imre 

Ország Románia 

Város Kolozsvár 

Weboldal 
 

https://www.szentimreovoda.ro/  
 

https://radost20.alle.bg/
https://www.szentimreovoda.ro/


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. 

 

Eredmények: 
 

A konkrét eredmények: 

 A pedagógusok új ismereteket szereznek, nyelvi kompetenciájuk fejlődik. 
 Tapasztalatcsere, mérések, disszemináció,  kapcsolati háló építése 
 eTwinning mesekönyv, nyomtatott mesekönyv, fotók, kisfilm 

 Erasmus+ sarkok  

 Iskolák, városok és országok bemutatói  

  Digitális történetek  

 Kiállítás az anyagok népszerűsítéséről szóló műhelyfoglalkozásokról  

 Weboldal  

 

Az Erasmus+ projekt weboldala: https://twinspace.etwinning.net/123404  

Projekt vezető: Gózner Gabriella-Anna  

E-mail cím : grad.szentimreovoda@gmail.com 
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