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Szakmai beszámoló az eTwinning éves konferenciáról 

Málta 2017. október 26-28. 

 
 

A Hamvas Béla Gimnázium igazgatónője, Dr. Radványiné Varga Andrea rendszeresen 

tájékoztatja a tantestületet pedagógus továbbképzési lehetőségekről, konferenciákról és 

támogatja a kollégák részvételét ezeken a szakmai programokon. Tőle kaptam egy e-mailt, 

melyben felhívta a figyelmünket az eTwinning éves konferenciára. Ennek központi témája az 

inklúzió igazán felkeltette az érdeklődésemet, hiszen nekem is vannak részképesség 

zavarokkal küzdő tanítványaim, akik bevonása az oktatási folyamatba számomra nem 

könnyű, hiszen korábban nem vettem részt ezzel kapcsolatos képzésen. Saját pedagógiai 

gyakorlatomban ezen tanulók foglalkoztatását differenciált feladatok adásával, főleg IKT 

eszközök alkalmazásával oldottam meg. Az idei tanévtől kezdve gimnáziumunkba 

cserediákok is érkeztek, egy brazil és egy török fiú. Az ő bevonásuk még nagyobb kihívást 

jelent, hiszen egyenlőre nem beszélnek magyarul és nyilvánvalóan a mi mienktől eltérő 

tantervi követelményeknek kellett eddig megfelelniük. Nagy érdeklődéssel készültem tehát az 

utazásra. 

A konferencia Máltán, St. Julian’s-ban került megrendezésre. ahol közel 500 pedagógus és 

oktatási szakember jelent meg, hogy tapasztalatokat, ötleteket cseréljenek egymással.  

A 12 fős magyar delegáció két tagja eTwinning nagykövet volt, néhányan viszont, hozzám 

hasonlóan, csak most ismerkedett ezzel a lehetőséggel. 

 

A nyitórendezvényen elhangzott köszöntők után 

Mark Penfold, a Bebington Academy (UK) tanára 

osztotta meg velünk tapasztalatait arról, hogyan lehet 

a középiskolai tananyagot átadni olyan tanulóknak, 

akik nem beszélik az oktatás nyelvét. 

https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/253027
https://www.theealacademy.co.uk/team/mark-penfold/
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Ezután egy csapatépítő foglalkozáson rövid videót kellett készítenünk arról, hogy mit jelent 

számunkra az inklúzió. 

 

Az elkészült videók itt tekinthetők meg: 

https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/286225 

A mi csoportunk videója: 

https://www.youtube.com/watch?v=O_6Q8Gc2jHw&feature=youtu.be 

Az első nap estéjén a díjátadó gálán és az eTwinning+ 5 éves évfordulójának ünnepén 

vehettünk részt. 

 

 

A díjazott eTwinning projektekről itt olvashatunk: 

https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/253072 

https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/253027
https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/286225
https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/286225
https://www.youtube.com/watch?v=O_6Q8Gc2jHw&feature=youtu.be
https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/253072
https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/253072
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A következő napon a konferencia műhelymunkás foglakozásokkal folytatódott. 

Minden résztvevő 4 különböző csoportba regisztrálhatott.  

Az első alkalommal az Erasmus + csereprogramokat ismertető foglakozáson vettem részt. 

Egy osztrák tanárnő, Maria Kurz beszámolóját hallgathattuk meg arról, hogy finnországi 

kollégájával milyen érdekes eTwinning és ahhoz kapcsolódó Erasmus + programot szerveztek 

tanítványaiknak. 

  

A program ismertetése a twinspace-en  olvasható: https://twinspace.etwinning.net/24020 

Másodszorra a Virgilio csoport munkájával ismerkedtem meg. Ez egy online közösség, akik a 

kezdő eTwinningezőket segítik eligazodni. Csoportunk munkájáról készült videó, mely itt 

tekinthető meg. 

 

Érdemes csatlakozni a csoporthoz!  

https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/253027
https://twinspace.etwinning.net/24020
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=TTln9syTnPI
https://groups.etwinning.net/7821/home
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A tanári tapasztalatcsere (Teachmeet) igazán hasznos foglalkozás volt. Hét különböző 

mintaprojektet mutattak be a kollégák. Ez nagyon jó lehetőség volt ötleteket gyűjteni, 

tapasztalt e-Twinningezőktől kérdezni, ismerkedni. 

 

Negyedik csoportfoglalkozásom az ökoiskolákról szólt. Mivel gimnáziumunk is tagja az 

ökoiskolák közösségének, különös érdeklődéssel és aktivitással  vettem részt a Marvic Refalo 

vezette csoport munkájában. 

 

https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/253027
https://groups.etwinning.net/files/collabspace/4/04/604/42604/files/aef624c8.pdf
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Vendéglátóink pazar gálavacsorát szerveztek nekünk. 

 

 

Az utolsó napon a konferencia tapasztalatait a plenáris ülésen egy interaktív 

panelbeszélgetésen összegeztük. 

 

 

https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/253027
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A konferenciáról nagyon sok élménnyel és tapasztalattal tértem haza, melyeket igyekszem 

megosztani gimnáziumunk polgáraival. Rendkívül inspiráló volt ez a néhány nap.  

Szeretnék minél többet megtudni az eTwinning mozgalomról és aktív tagja kívánok lenni 

ennek a nagyszerű nemzetközi tanári közösségnek. 

 

 

 

Oroszlány, 2017. november 3. 

 

 

                  Szamper Aranka 

 

 

 

       Dr. Radványiné Varga Andrea 

               igazgató 

 

https://groups.etwinning.net/42604/pages/page/253027

