
Országos győztes a Porpáczy csapata! 
 

Ismét első helyezés az eTwinning magyarországi projektversenyén 
 
Az eTwinning európai program magyarországi szolgáltatópontja, az Educatio Nonprofit 
Szolgáltató Kft. évről évre több kategóriában rendezi meg projektversenyét, amelyen a 
megelőző időszak legjobb oktatási projektjei vehetnek részt. A 2015. október 15-én lezajlott 
versenyen iskolánk csapata, 2010., 2011., 2013. után már negyedszer nyert középiskolai 
kategóriában.  
Az idei versenyen a 10.T. osztály csoportja vett részt, Reisen ist unsere Leidenschaft! 
projektjével, amelyen a 2014-15-ös tanévben német nyelvórákon dolgoztak, Kalocsa Ibolya 
tanárnő vezetésével. A versenyen részvevő kilenc tanulónak húsz perc állt a rendelkezésére, 
hogy közösen bemutassa a projektet. 
Az egy tanéven át tartó német nyelvű projektben öt ország 15-19 éves tanulói vettek részt. A 
tanulók felfedezték saját környezetük és a partnerországok turisztikai értékeit, miközben 
utazási ajánlatokat kértek és állítottak össze. A partnerektől kapott utazási ajánlat, képek és 
postai úton küldött információs anyagok alapján nemzetközi turistacsoportként utazták be 
képzeletben az adott térséget, amelyről közösen úti beszámolót írtak. Projekttermékként így 
a beszámolókból egy színes utazási e-magazin jött létre. 
 
A projekt testvértere: http://twinspace.etwinning.net/1418/home  
Link az e-magazinhoz: https://madmagz.com/magazine/544672  

A projekt több oldalról közelítette meg az utazás témakört, az utazó és az utazásközvetítő 

szerepébe is bele kellett helyezkedniük a tanulóknak. Utazóként először vegyes nemzetközi 

csoportokat alkottak, és közös chat során egyeztették kívánságaikat az utazással 

kapcsolatban, ez alapján közös megosztott dokumentumban ajánlatkérő levelet írtak a 

célország tanulóinak. Később pedig, az utazás napjait felosztva, élménybeszámolót 

készítettek a Madmagz program segítségével a fiktív utazásról. Utazásszervezőként a 

nemzeti csoportok felkutatták lakóhelyük turisztikai értékeit, információkat gyűjtöttek, majd 

részletes programajánlattal válaszoltak projektpartnereiknek. 
 
Az első helyért járó jutalom az oklevelek és eTwinninges emléktárgyak mellett 90.000 forint 
értékű vásárlási utalvány volt, amelyet a későbbi projektmunkákat segítő informatikai-
elektronikai eszközök beszerzésére lehet majd fordítani. Emellett a verseny részvevőit a 
pénteki napon meglepetésprogram várta, de a turisztikai osztály tanulóinak nagy élmény volt 
az esti budapesti városnézés is. 
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