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Projektpedagógia virtuális térben
eTwinning – a 21. századi tanár platformja

Az Európai Bizottság 
kezdeményezésére létrejött 
eTwinning Program 16 éve biztosít 
szakmai fejlődési lehetőségeket 
a részt vevő pedagógusoknak. 
A projektpedagógia népszerűsítésén 
és támogatásán kívül kiemelt 
cél a pedagógusok és diákjaik 
digitális kompetenciafejlesztése 
és a folyamatos tudásmegosztás. 
Cikkünkből megtudhatja, hogyan 
hasznosíthatja Ön és diákjai 
a mindennapi tanítás és tanulás során 
az eTwinning nyújtotta lehetőségeket. 

■ Mi az eTwinning? 
A 2005-ös indulása óta a világ legnagyobb és legaktí-
vabb oktatási közösségévé alakult eTwinning Prog-
ram elsődleges célja a két vagy több köznevelési 
intézmény között kialakuló együttműködések 
megvalósításának támogatása. Ezen kívül számos 
projektpedagógiához, általános tananyaghoz, és 
a 21. századi kompetenciafejlesztéshez használható, 
ingyenesen elérhető szakmai támogatást nyújt az ér-
deklődőknek. A pedagógusok szakmai továbbképzé-
se kiemelkedően fontos az eTwinningben. A Központi 
Szolgáltató Pont (Central Support Service − European 
Schoolnet), és a tagországok Nemzeti Szolgáltató 
Pontjai (National Support Organization) számtalan 
tematikus, különböző célcsoportoknak szóló online 
vagy személyes továbbképző eseményt szerveznek min-
den évben. A digitális eszközhasználat az oktatás-
ban és a projektpedagógiában is elengedhetetlen, ezért 
tartjuk fontosnak, hogy minél naprakészebb támoga-
tást kapjanak a pedagógusok.

Az együttműködések során pedagógusok és diákok 
egyaránt elsajátíthatnak olyan készségeket, melyekkel 
a projektpedagógia alkalmazása nélkül nehezebben 
vagy egyáltalán nem is találkoznának a hétköznapok-
ban. Ezeket a készségeket később mindenki hasznosí-
tani tudja szakmai előmenetele, illetve tanulmányai 
során. Az eTwinning-projektekben együttműködő 
partnerek közösen dolgozzák ki a projekttervet, 
ügyelve arra, hogy a készségfejlesztéshez szükséges, 

általános vagy kiegészítő tananyagot feldolgozó felada-
tokat adjanak majd diákjaik számára. A diákcsopor-
tok akár virtuálisan, akár személyesen, együtt oldják 
meg a feladatokat, egy közös, mindenkinek a munkáját 
magában foglaló produktumot előállítva. 

■ Projektpedagógia virtuális környezetben 
Az együttműködések, azaz eTwinning-projektek 
ideálisan tanórai környezetben, a pedagógusok 
útmutatásával és a diákok aktív részvételével valósul-
nak meg. Fontos, hogy a projektmunkák, feladatok és 
projektproduktumok egyértelműen az együttműkö-
dő intézmények diákcsoportjainak közös, kooperatív 
munkái legyenek. A pedagógusok elsődleges feladata 
a projektek megtervezése, tantervhez és tantárgyakhoz 
alakítása, a diákcsoportok mentorálása és a használt 
digitális technológiák körültekintő megválasztása. 

A közös munka virtuális megvalósításához 
az eTwinning Portál (etwinning.net) nyújtja a biz-
tonságos, zárt platformot, melyen az együttműködő 
projektpartnerek és diákjaik feltölthetik a projekt-
munkákat, megoszthatják a projekt mérföldköveit, és 
kapcsolatot tarthatnak egymással. Ez a felület bizto-
sítja a projektpartnerek számára elérhető, a projekttel 
kapcsolatos legfontosabb információkat, mint például 
az időbeosztást, a tantárgyi integráció terveit, a külön-
böző tervezett projektmunkákat és a közös, végleges 
projektproduktumokat. 

https://www.etwinning.net/hu/pub/about.htm
https://www.etwinning.net/hu/pub/about.htm
http://etwinning.net
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A pedagógusokon kívül a diákok is hozzáférést kaphat-
nak az oldalhoz, és a korosztálytól és feladatkiosztástól 
függően rendelkezhetnek adminjogokkal. Mivel a pro-
jektmunkát a diákok végzik, ajánlott őket is hozzáadni 
a felülethez. 

A virtuális tér nem csak az egyszerűbb, mindenki által 
elérhető dokumentációt biztosítja. Európai projekt 
esetében többnemzetiségű, különböző diákcsapatok 
működhetnek együtt a fizikai távolság leküzdésével, 
létrehozva a határok nélküli együttműködést. A nem-
zeti projektek lehetővé teszik az országon belüli 
együttműködéseket. 

Az életen át tartó tanulást támogató eTwinning-
együttműködések hozzájárulnak a pedagógusok és 
diákok hétköznapi tanórán (is) elsajátítható tudás-
megosztásához, valamint problémamegoldó és koope-
rációs készségeik fejlődéséhez. A tanterven alapuló, 
óravázlatként megtervezett projektek lehetővé teszik, 
hogy a diákok játékosan, és könnyen legyőzhető 
kihívásokkal sajátítsák el a tananyagot, miközben 
a pedagógusok is frissítik módszertani és technikai 
tudásukat. 

■ Út az életen át tartó tanulás felé
Az eTwinning mindenkinek megadja a lehetőséget, 
hogy a saját tudásának és kompetenciáinak megfelelő-
en kezdjen bele az együttműködések megvalósításába. 
Ahogy a diákoknak a hétköznapi tananyag elsajátítása, 
a projektmegvalósítás is egy tanulási folyamatot igény-
lő munka. 

A program életre keltésének egyik célja, hogy kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt biztosítsa az életen át tartó 
tanulás lehetőségét. Olyan korban élünk, ahol a digi-
tális technológiák folyamatosan változnak, hol egysze-
rűbbek, hol bonyolultabbak lesznek. Ehhez elenged-
hetetlen a folyamatos (ön)fejlesztés és nyitottság. 
Az eTwinning számtalan fejlődési lehetőséget biztosít. 

A program hazai szinten is számtalan lehetőséget kínál 
a részt vevő pedagógusoknak. Hazai vagy nemzetközi 
szervezésű webináriumokhoz csatlakozhatnak, online 
és személyes szakmai továbbképző eseményekre je-
lentkezhetnek, és részt vehetnek az eTwinning 30 órás, 
akkreditált továbbképzésén is. 

■ Hogyan kezdjen neki? 
Első lépésként ismerkedjen meg a nyilvánosan el-
érhető információkkal, önképzési anyagokkal. 
Az eTwinning Portálon mindent megtalál a program-
ban rejlő lehetőségekről, a projektkészítés előnyeiről és 
folyamatáról.

Ha szeretne csatlakozni, regisztráljon, és építse ki 
profilját. A kétlépcsős regisztráció során érdemes egy 
informatív, más kollégáknak egyértelmű leírást meg-
adni magunkról, hogy a későbbiekben könnyebb legyen 
projektpartnert találni. Az intézmény profiljára is 
érdemes odafigyelni, hiszen az együttműködések 
nemcsak pedagógusok, hanem intézmények között 
jönnek létre. 

Ha kész van a profilja, ismerkedjen meg az eTwinning 
Live felülettel, ahol a későbbiekben kapcsolatba lép 
kollégáival, és leendő projektpartnereit is itt fogja meg-
találni. Böngésszen a partnerfórumok között, tekintse 
meg az online szakmai fejlődési lehetőségeket. 

Ugyanezen a felületen látja majd a projektjeit, ha készen 
áll arra, hogy csatlakozzon már futó projekthez, vagy 
létrehozza saját projektjét egy kollégájával. 

■ Projektkészítés dióhéjban
Az eTwinning Live-felületen van lehetősége nekikez-
deni az eTwinning-projekteknek. Kollégájával történt 
egyeztetés után itt lesz lehetősége regisztrálni pro-
jektjüket. Akár frissen regisztrált projektről van szó, 
akár egy már folyamatban lévő projektbe kapcsolódik 
be meghívás útján, nagyon fontos, hogy a partnerek 
elfogadják a csatlakozási felkérést, hiszen csak ezután 
indulhat a projektdokumentáció. 

A projektek sajátos munkafelületén, a TestvérTéren 
(TwinSpace) tudnak a kollégák minden mérföldkövet, 
a projektkészítés során született feladatot, produktu-
mot, fotót és videót megosztani egymással. Javasoljuk, 
hogy a projektek tervezésétől kezdve dokumentálják 
például az alábbiakat: 

 – A projekt időtartama, tervezett mérföldkövek idő-
pontokhoz (nap, hét, hónap, félév, stb.) kötve

 – A projekt céljai, várt eredmények és hatások leírása
 – Projektpartnerek bemutatkozó oldala
 – Internetbiztonsággal, netikettel kapcsolatos közös 
álláspont kidolgozása

 – Közös feladatok leírása, időponthoz rendelése, felada-
tok megosztása

 – A diákok munkájának bemutatása
 – Projektpartnerek, diákok és szülők által végzett érté-
kelések feltüntetése.

Ezeknek a részleteknek a megosztása nemcsak a pro-
jektpartnerek munkáját könnyíti meg, hanem a pro-
jektek nemzeti és európai értékelésénél is fontos, hogy 
egyértelműen fel legyenek tüntetve. Továbbá a frissen 
csatlakozó kollégák így könnyebben be tudnak kapcso-
lódni a munkába. 

Az eTwinning-együttműködések egyik alapja a part-
nerintézmények és pedagógusaik közötti kommuni-
káció. A projekttel kapcsolatos alapelvek és tervek 
megosztása a sikeres kommunikációnak az egyik 
kulcsa. A TestvérTér felület a partnerek közötti 
együttműködést egy többfunkciós, könnyen használ-
ható platformmal támogatja. Fontos, hogy a partnerek 
minden esetben kihasználják a projektkészítés során 
a TestvérTér lehetőségeit. 

Az együttműködés során számtalan fizikai vagy digi-
tális produktum születhet. Ezek lehetnek poszterek, 
képeslapok, logók, könyvek, videók, hangfelvételek, hon-
lapok, blogok stb. Fontos, hogy a projekt végső célja egy 
közös munkával készülő produktum legyen, melynek 
elkészítésében minden partner diákcsoportjai részt 
vesznek. Ezeket a produktumokat is javasolt megoszta-
ni a TestvérTéren. 

https://stm.etwinning.net/hu/pub/index.htm
http://www.etwinning.net
https://www.etwinning.hu/post/kulcs-a-sikeres-etwinning-profilhoz-i-resz-az-etwinning-portalon-regisztralt-pedagogusok-szemelyes-profilja
https://www.etwinning.hu/post/kulcs-a-sikeres-etwinning-profilhoz-i-resz-az-etwinning-portalon-regisztralt-pedagogusok-szemelyes-profilja
https://www.etwinning.hu/post/kulcs-a-sikeres-etwinning-profilhoz-ii-resz-az-etwinning-portalon-regisztralt-koznevelesi-es-szakkepzo-intezmenyek-profilja
https://www.etwinning.hu/post/kulcs-a-sikeres-etwinning-profilhoz-ii-resz-az-etwinning-portalon-regisztralt-koznevelesi-es-szakkepzo-intezmenyek-profilja
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A digitális technológiák használata kiemelt figyel-
met érdemel az eTwinning-projektekben. Elsősorban 
a diákok digitális kompetenciafejlesztése ezzel 
a cél, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a digitális 
technológiák alkalmazása olyan akadályokat tud le-
küzdeni, mint például a távolság. Mivel a közös produk-
tumok készítése és a tananyag feldolgozása nem csak 
fizikailag megfogható feladatok megoldásával érhető el, 
az eTwinning-együttműködéseknek a digitális techno-
lógiák alkalmazásán is alapulnia kell. 

Egy együttműködés nagyon sok tényezőtől nevezhető 
sikeresnek. Elengedhetetlen a motiváció és a peda-
gógusok, illetve diákjaik pozitív, kíváncsi hozzáállá-
sa. Emellett ahhoz, hogy egy projekt sikeres legyen, 
az alábbi dolgokra van szükség: 

1. Pedagógiai innováció

2. Tantervi integráció egy vagy több tantárgy esetében

3. A partnerintézmények közötti kommunikáció, 
információmegosztás, együttműködés

4. Technológiák használata (digitális kompetencia 
fejlesztése)

5. Eredmények, hatás és dokumentáció.

■ Elismerések hazai és európai szinten
A sok munkával elkészített projektek nem maradnak 
elismerés nélkül. Az együttműködések lezártával 
készítőik jelentkezhetnek Nemzeti Minősített 
eTwinning Projekt Címre (National Quality Label). 
Ezt az elismerést a nemzeti szolgáltató pontok ítélik 
oda a kiváló projekteknek. A szigorú szempontrendszer 
alapján értékelt, magyarországi pedagógus részvételé-
vel készült projektek később nevezhetnek az eTwinning 
Magyarország Versenyre. A részt vevő diákcsoportok 
kreatív előadások során mutatják be, hogy mit csinál-
tak az együttműködés során, kiemelt figyelmet fordítva 
a projekt értékelésekor figyelembe vett szempontok 
bemutatására. Ezt az elismerést európai és nemzeti 
projektek egyaránt elnyerhetik. 

A Nemzeti Minősített Projekt Címet elnyert projekte-
ket a nemzeti szolgáltató pont nevezheti az Európai 
Minősített eTwinning Projekt Címre. Ezzel az elis-
meréssel a Központi Szolgáltató Pont díjazhatja az eu-
rópai projekteket. Azok a projektek, melyek elnyerik ezt 
a címet, később nevezhetnek az Európai eTwinning 
Díjak versenyre. 

Az eTwinningben fontosnak tartjuk, hogy ne csak pe-
dagógusok és projektek kapjanak elismerést a kemény 
eTwinninges munkájukért. Az eTwinning Iskola cí-
met olyan iskolák kaphatják meg, melyekben többéves, 
aktív és több pedagógust megmozgató eTwinninges 
munka zajlik. Fontos, hogy többek között a digitális 
gyakorlat, e-biztonság, és a szakmai fejlődés kiemelt 
figyelmet kapjon azokban az intézményekben, melyek 
alkalmasak a címre. Ezt az elismerést egy szigorú 
szempontrendszer alapján, többkörös válogatással ítéli 
oda az intézményeknek a Központi Szolgáltató Pont. 

■ Folyamatos támogatás
Az eTwinningben részt vevő pedagógusok támogatását, 
technikai és módszertani segítését minden ország-
ban a Nemzeti Szolgáltató Pont látja el. Az Oktatási 
Hivatalban működő eTwinning Magyarországi 
Szolgáltató Pont munkatársai – a Pedagógiai Okta-
tási Központokkal szoros együttműködésben – min-
dennap azon dolgoznak, hogy érdeklődő és haladó 
eTwinningezőket egyaránt megszólítsanak és támo-
gassanak. A hazai eTwinning-hírekről honlapunkon, 
Facebook-oldalunkon és hírlevelünkből tájékozód-
hat. YouTube-csatornánkon megtalálja összes eddigi 
webináriumunk felvételét. 

Kiemelkedő szakmai segítséget nyújtanak eTwinning 
Nagyköveteink is. Gyakorló eTwinningezőként és 
aktív pedagógusként olyan szakmai segítséget tud-
nak adni bárkinek, mellyel akár a hétköznapokban, 
akár a projektkészítés során felmerülő problémák 
könnyen leküzdhetők. Nagyköveteink előadásokkal, 
workshopokkal és online vagy személyes tanácsadással 
támogatják az eTwinningezőket. Ha szakmai kérdése 
lenne a programmal kapcsolatban, keresse meg a régi-
ójához tartozó eTwinning Nagykövetet, és vegye fel 
vele a kapcsolatot. 

■ Erasmus+ kapcsolódás
Az eTwinning az Erasmus+ részeként működik, így 
több kapcsolódási pont is van a két program között. 
Ha esetleg nem találtak még a mobilitási projekt-
jükhöz partnerintézményt, az eTwinning-felületen 
megtehetik ezt. Az Erasmus+ partnerségekben részt 
vevő intézményeknek lehetőségük van az eTwinning 
Portálon dokumentálni az együttműködésük folya-
matát. A projektmegvalósítás során használhatják 
a TestvérTér felületet, mely biztonságos, zárt digitális 
alkotó és dokumentációs teret ad a pedagógusoknak 
és diákjaiknak. Ha pedig lezárult a mobilitási projekt, 
nyugodtan folytathatják a virtuális együttműködést 
eTwinning projekt formájában.

eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont
etwinning@oh.gov.hu

Hasznos linkek: 
etwinning.net
etwinning.hu
facebook.com/etwinninghu
youtube.com/etwinninghungary
erasmusplusz.hu

https://www.etwinning.net/hu/pub/benefits/recognition/etwinning-national-quality-lab.htm
https://www.etwinning.net/hu/pub/benefits/recognition/etwinning-national-quality-lab.htm
https://www.etwinning.net/hu/pub/benefits/recognition/etwinning-european-quality-lab.htm
https://www.etwinning.net/hu/pub/benefits/recognition/etwinning-european-quality-lab.htm
https://www.etwinning.net/hu/pub/benefits/recognition/etwinning-european-prizes.htm
https://www.etwinning.net/hu/pub/benefits/recognition/etwinning-european-prizes.htm
https://www.etwinning.net/hu/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm
https://www.etwinning.net/hu/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm
https://www.etwinning.hu/homepage
https://www.facebook.com/etwinninghu
https://www.youtube.com/c/eTwinningHungary/videos
https://www.etwinning.hu/nagykoveteink
https://erasmusplusz.hu/
mailto:etwinning@oh.gov.hu
http://www.etwinning.net
https://www.etwinning.hu/
https://www.facebook.com/etwinninghu

