#erasmusdays a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban.

A Százhalombattai Arany János Iskola az idei Erasmusdays-t két innovatív programmal ünnepelte.
Egyrészt készítettünk egy angol nyelvű digitális szabadulószobát, amelyből a résztvevők 10 kód
megszerzése után tudtak kijutni, és a jutalomjáték egy közös online kvíz volt. A játékban a
résztvevőknek változatos rejtvényeket és feladatokat kellett megoldaniuk az Európai Unióval, az
Erasmus+ programmal és az iskolánkban megvalósított projektekkel kapcsolatosan. A programot
megelőzően igyekeztünk, hogy a játék minél szélesebb közönséghez eljusson, ezért szakmai
csoportokban és az eTwinning felületen is hirdettük, valamint a Tankerület iskoláiba is küldtünk
felhívást. A regisztrált pedagógusoknak október 10-én reggel elküldtük az oldal linkjét és kis
segédanyaggal együtt, hogy ha a diákok elakadnának tudjanak nekik segíteni. Nagyon örültünk, hogy
a játékra Magyarország mellett még 15 különböző országból regisztráltak – a legtávolabbi ország
India volt – és több, mint 1000 diák részvételi szándékát jelezték.
A mostani állás szerint eddig 80 különböző nemzetközi csoportnak sikerült megoldani a közel sem
egyszerű, de annál tanulságosabb kihívást és természetesen a játék nyitva lesz a jövőben is az
érdeklődők számára.
A játék itt érhető el:
https://sites.google.com/view/erasmusdays2019-escape-room/home

A másik programunk az iskolánk 8-11.-es évfolyamú diákjainak szólt, akiket egy internetes
konferencia formájában kapcsoltunk össze társaikkal. A harmadik és negyedik órában 4-4 osztály az
eTwinning Live konferencia eszközének segítségével összekapcsolódott. Az adás során a projektekben
résztvevő kollégák és diákok élménybeszámolót tartottak és elmesélték, hogy mi minden adott nekik
az Erasmus+ program, majd a résztvevő osztályok közösen online kvízeket oldottak meg, amik a
partnerországok kultúrájához kapcsolódtak.
A kérdéseket a CHANCE projekt során állították össze a projekt nemzetközi résztvevői és érdekes volt
megtapasztalni, hogy amit egy spanyol, lengyel, stb. diák álmából felébredve is tud, az egy magyar
diáknak teljesen új információ. A kvíz leginkább híres emberekről szólt. Reméljük, ezen túl néhány
név már ismerősen fog csengeni, ha találkozunk velük.
Mindenki közreműködését köszönjük és reméljük, hogy sok új lelkes diák és kolléga fog az Erasmus+
csapatunkhoz csatlakozni!
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