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Szanowni Państwo,
We wszystkich krajach Unii Europejskiej w roku 2010 
świętowano pięć lat programu eTwinning. Z tej okazji 
w całej Europie odbywało się wiele ciekawych imprez, 
konkursów i wydarzeń edukacyjnych. Także w Polsce ten  
rok był szczególnie pomyślny dla naszego programu. 
Na konkursy krajowe eTwinning nadesłano wyjątkowo  
dużo projektów. Wybór najlepszych z nich był bardzo 
trudny. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli wyż- 
szych uczelni i ekspertów oceniła, że wszystkie prezento-
wały bardzo wysoki poziom.

W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu najcieka-
wsze projekty, najwyżej ocenione przez komisję konkur-
sową, mając nadzieję, że zainspirują one i zachęcą  
kolejnych nauczycieli i uczniów do korzystania z fascynu-
jących możliwości programu eTwinning. Znajdą tutaj  
Państwo obszerne opisy 21 projektów – laureatów ogólno-
polskiego konkursu „Nasz projekt eTwinning” w roku 2010  
wraz z konkursami tematycznymi: eTwinning w szkolnej 
bibliotece, konkursu dla nauczycieli przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych oraz konkursu językowego.

Szkoły, w których realizowano nagrodzone projekty otrzy-
mały cenne nagrody rzeczowe i finansowe, a koordyna-
torzy zwycięskich projektów tegorocznej edycji  konkursów  
zostali zaproszeni na seminaria zagraniczne i otrzymali tytuł 
Honorowego Ambasadora Programu eTwinning. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza wieloma  
europejskimi programami edukacyjnymi, wśród których 
szczególne miejsce zajmuje Program „Uczenie się przez 
całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP). Jego kom-
ponentami są m.in. programy eTwinning i Comenius, które 
umożliwiają europejską współpracę szkół i realizację pro-
jektów edukacyjnych. Serdecznie zapraszam do korzystania  
z możliwości, jakie oferują te programy w Państwa pracy  
dydaktycznej i wychowawczej.

Wszystkim laureatom konkursów eTwinning, jak i nauczy-
cielom rozpoczynającym swoje projekty, życzę wielu suk-
cesów, zdobywania laurów w krajowych i europejskich 
konkursach oraz wiele osobistej i zawodowej satysfakcji.

Mirosław Marczewski

Dyrektor Generalny 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 



Projekt poświęcony był światłu 
i zjawiskom mu towarzyszącym, 
Tematyka projektu była zintegro-
wana z podstawą programową 
oraz z celami wychowania przed- 
szkolnego.  Partnerzy wybrali dla 
siebie piosenki, które towarzyszy-
ły im w realizacji projektu. Dzieci  
z polskiego przedszkola poznały 
piosenkę pt. „Marco Baleno”.

Innowacyjność projektu pole- 
gała na zapoznaniu dzieci ze zja- 
wiskami fizycznymi z zakresu op- 
tyki oraz anatomii 
człowieka w atrakcy-
jny sposób – poprzez  
przeprowadzanie 
doświadczeń. Mali 
odkrywcy poszuki- 
wali informacji doty-
czących badanych 
zjawisk w Interne-
cie oraz wzbogacali 
swoje wiadomości 
za pomocą działań 
w różnych progra-
mach komputero- 
wych przeznaczo-
nych dla dzieci. Przedszkolaki sa- 
modzielnie dokumentowały swoje 
działania badawcze aparatem cy- 
frowym i w formie rysunków wy-
konywanych na komputerze.

Przygotowały zadania spraw-
dzające wiedzę dzieci z przedszkola 
partnerskiego, które wykorzystano 
podczas wideokonferencji.

Podjęte działania obejmowały 
pięć następujących etapów:
•	 wybór elementów związanych  

z tematyką projektu z progra- 
mów nauczania szkół uczest-

niczących w programie,
•	 ustalenie ram czasowych reali-

zacji poszczególnych zadań w ra-
mach projektu,

•	 realizacja zadań,
•	 ocena działań w projekcie przez 

rodziców w postaci komentarzy 
na blogu,

•	 wideokonferencje jako forma 
ewaluacji i sprawdzian wiedzy na- 
bytej w czasie trwania projektu.
Wszystkie działania zostały opi- 

sane przez nauczyciela w formie 
sprawozdania z prze- 
prowadzonych dzia- 
łań. Dzieci wykony-
wały zdjęcia, które 
stanowiły uzupełnie-
nie materiału umie- 
szczanego na blogu. 
Po każdych zajęciach  
dzieci przygotowały 
zadania dla przed-
szkolaków z partner- 
skich przedszkoli. 
Rozwiązywanie za-
dań i przesyłanie od- 
powiedzi drogą ele-

ktroniczną stało się szczególną 
atrakcją.

Dzieci wzięły czynny udział 
w zabawach badawczych, od-
krywając i formułując wnioski 
dotyczące różnych zjawisk opty-
cznych zachodzących w otoczeniu 
przyrodniczym. W trakcie ekspery-
mentów i poszukiwań znalezio-
no odpowiedzi na trudne pyta-
nia dzieci dotyczące właściwości 
światła, jego roli w życiu człowieka, 
związanej ze światłem słonecznym 
przemienności dnia i nocy, jak 

Fiat Lux
Okres realizacji projektu: październik 2009 - czerwiec 2010

Ludomira Borys-Paradysz,
oraz Izabela Zimoch

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Przedszkole Nr 3 w Zabrzu
ul. Św. Jana 8
41-803 Zabrze
p3zabrze@op.pl

•	 Istituto Compresivo di Riva Ligure 
e San Lorenzo al. Mare, Włochy

•	 włoski, 
•	 polski
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również istnienia różnych źródeł 
światła. 

Obcując z przyrodą, dzieci 
dostrzegły zjawiska związane z rolą 
światła, jak choćby porównując 
zmiany nasycenia barw w miej-
scach dobrze oświetlonych i zacie-
nionych, a prowadząc badania i ob-
serwacje, odkryły wpływ światła na 
rozwój roślin. Prowadzone zabawy 
badawcze pozwoliły odkryć fakt, 
iż światło składa się z kilku barw,  
a także zjawiska z zakresu przyrody 
nieożywionej, takie jak powstawa-
nie cienia, tęczy, odbicie, załamanie 
i rozszczepianie światła. 

Przedszkolaki uczestniczące 
w projekcie wykonały sylwety do 
teatrzyku cieni, który przedstawiły 
młodszym kolegom według wła-
snego scenariusza. Wywoływały 
tęczę za pomocą płyt CD oraz 
lustra zanurzonego w wodzie. 
Wykorzystanie modelu i planszy 
oka pozwoliło uświadomić wy-
chowankom, jak skomplikowanym 
narządem jest oko oraz w obra-
zowy i przystępny sposób poznać 
jego budowę i rolę, jaką pełni 
w życiu człowieka. W trakcie 
badań ze światłem i zabaw z pro-
gramem komputerowym dzieci 
obserwowały reakcję źrenicy na 
różne natężenie światła. Zajęcia 
organizowane w ramach reali-
zowanego projektu pozwoliły też 
przedszkolakom poznać świecące 
zwierzęta oraz wpływ światła na 
życie wybranych zwierząt.

Partnerzy projektu wymienia-
li informacje drogą elektroniczną 
na blogu oraz za pośrednictwem  
poczty (paczki z pracami dzieci), jak 
również spotkali się w Rzymie. 

Dzięki utworzonemu blogowi 
możliwa była realizacja nakreślo-
nych zadań w zbliżonym czasie 

I miejsce w konkursie  
„Nasz projekt eTwinning 

  - VI edycja 2010”,  
kategoria wiekowa 3-6 lat

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 www.eluxfiat.wordpress.com

•	 Internet, poczta elektroniczna, blog, 
wideokonferencje, prezentacje  
multimedialne, zdjęcia cyfrowe,  
programy multimedialne, skaner, 
aparat cyfrowy, kamera cyfrowa
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Cele projektu

•	 rozbudzenie u dzieci ciekawości 
świata i zjawisk w nim występu-
jących;

•	 kształtowanie postawy małego 
badacza odkrywcy;

•	 wprowadzenie do zajęć przed- 
szkolnych wielu elementów 
charakteryzujących się 
innowacyjnością;

•	 przedstawienie dzieciom skom-
plikowanych zagadnień z dzie-
dziny fizyki, biologii i przyrody  
w sposób bardzo przystępny  
i interesujący mający charakter 
edukacyjnej zabawy;

•	 korzystanie z programów kom-
puterowych i stron edukacyjnych 
dla dzieci;

•	 wymiana doświadczeń między 
rówieśnikami na blogu –  
www.eluxfiat.wordpress.com;

•	 wzbogacanie słownika dzieci  
o pojęcia związane ze zjawiskami 
optycznymi i budową wybrane-
go narządu człowieka – oka.

przez obie grupy oraz wymiana 
doświadczeń na bieżąco. Rodzice 
dzieci mieli możliwość śledzenia 
zajęć oraz komentowania ich na 
blogu.



Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Projekt może być wykorzystany 
przez inne przedszkola. Prace dzie-
ci – dokumentacja zajęć w postaci 
zdjęć oraz scenariusze zajęć, po-
moce do przedstawiania zjawisk 
optycznych, sylwety do teatrzyku 
cieni mogą być wykorzystywane 
jako atrakcyjne pomoce dydak-
tyczne. Wszystkie materiały oraz 
opisy zajęć można znaleźć na 
ogólnodostępnym blogu.

•	 uczestnicy z każdej partner-
skiej szkoły pogłębili wiedzę 
i rozwinęli zainteresowania 
poznawcze;

Dzieci: 
•	 nauczyły się posługiwać skane-

rem i aparatem cyfrowym;
•	 poznały możliwości, jakie daje 

łączność multimedialna – wideo-
konferencje; 

•	 wykorzystywały program Paint 
do wykonywanych prac.

Nauczyciele: 
•	 udoskonalili swoje umiejętności 

w zakresie wykorzystnia pro-
gramów PowerPoint, Word, 
Skype oraz znajomość i posłu-
giwanie się językiem obcym;

•	 wzbogacili i udoskonalili warsz-
tat pracy nauczyciela.      

str. 10

W trakcie eksperymentów 
 i poszukiwań znaleziono  

odpowiedzi na trudne pytania
dzieci dotyczące właściwości 

światła, jego roli w życiu człowieka, 
związanej ze światłem słonecznym 

przemienności dnia i nocy, jak 
również istnienia różnych  

źródeł światła. 
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Realizacja projektu wiązała się  
z historią o gwieździe. Pewnego 
dnia, kiedy dzieci weszły do sali, 
zobaczyły na podłodze maskotkę 
- gwiazdę i list. Następnie przed-
szkolaki usłyszały opowieść o tym, 
że gwiazda spadła z nieba i chce 
wrócić do domu, ale będzie to 
możliwe dopiero wtedy, kiedy 
odzyska swój ogon. 

Wyjaśniono im również, iż gwia- 
zda odzyska ogon, gdy usłyszy 
wiele legend, bajek oraz będzie 
uczestniczyć w zabawach. Za po-
mocą Internetu dzieci dowiedziały 
się, że rówieśnicy w innych kra-
jach znaleźli podobne gwiazdy. 
Codziennie rano podczas spraw-
dzania listy obecności każdy 
witał się z gwiazdą. Wychowan-
kowie przedszkola mieli w sali 
coś, o co musieli dbać i co musieli 
pielęgnować. Wiedzieli, że nie po- 
winni zachowywać się za głośno, bo 
gwiazda może się wystraszyć. Dzie-
ci chętnie, same z siebie, rysowały 
jej portrety, głaskały ją. Uczyły się 
odpowiedzialności za coś delikat-
nego. Wszyscy starali się, by gwia-
zda była uczestnikiem wspólnych 
zabaw w kole.

Fabuła projektu była na tyle 
uniwersalna, że można go było 
połączyć z każdym przedmiotem 
nauczanym w przedszkolu. Pio-
senka „Twinkle, twinkle little star” 
(„Mrugaj, mrugaj gwiazdko ma”) 
jest znana w wielu krajach i dzie-
ci chętnie słuchały jej i śpiewały  
w wielu językach. Poza tym dzieci 
śpiewały inne piosenki o gwiaz-
dach oraz tańczyły dla gwiazdy  

i dzieci z partnerskich przedszkoli 
(edukacja muzyczna i ruchowa). 
Dzieci malowały portrety gwia-
zdy, tworzyły gwiazdy z różnych 
materiałów, przebierały się za 
gwiazdę (edukacja plastyczna). 
Zorganizowane przyjęcie dla gwia-
zdy było bodźcem do przeliczania 
smakołyków przygotowanych dla 
niej. Mierzono też rosnący ogon 
gwiazdy za pomocą różnych mia-
rek (edukacja matematyczna) . 

Projekt angażował także rodziny 
dzieci do współpracy. Rodzice szu-
kali z dziećmi bajek w bibliotekach, 
zapraszani byli goście (mama, bab-
cia, aktorzy), którzy czytali dzieciom 
bajki i przedstawiali teatrzyki. Pod-
czas typowych uroczystości przed-
szkolnych starano się przedstawiać 
bajkę zamiast recytować wiersze 
np. z okazji Dnia Babci dzieci 
przedstawiły sztukę „Kozucha 
Kłamczucha”. Z okazji Dnia Dziec-
ka 26 rodziców przygotowało dla 
dzieci spektakl teatralny „Piotruś 
Pan”.

Omawiane i tworzone bajki 
można było z łatwością łączyć  
z bieżącą tematyką roczną, np.  
w listopadzie dzieci poznawały 
flagę i godło swojego kraju. Pol- 
skie przedszkolaki wraz z nauczy-
cielami stworzyły wirtualną bajkę 
o Lechu, Czechu i Rusie. Gdy była 
mowa o zimie i o przygotowaniach 
zwierząt do niej, dzieci wyszukiwały 
dla gwiazdy bajki o śniegu. 

Przedszkolaki w partnerskich 
placówkach poznawały tradycyj- 
ne opowiadania, bajki z ich kraju. 
Śpiewały piosenki o gwiazdach, 

Twinkle, twinkle little star
Okres realizacji projektu: wrzesień 2009 - koniec czerwca 2010

Małgorzata Chwalewska

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Przedszkole nr 33 im. Kubusia  
Puchatka w Lublinie

ul. Grażyny 10
20-605 Lublin

e-mail: przedszkole.33@interia.pl
www.przedszkole33.com.pl

•	 Escola Básica São Bento, Valejas, 
Portugalia

•	 Przedszkole Miejskie nr 29,  
Sosnowiec, Polska

•	 Coelbren CP School, Neath,  
Wielka Brytania

•	 ОДЗ №9 Слънце Дупница, 
Дупница, Bułgaria

•	 Asagi Yakacik Ilkogretim Okulu, 
Nazili, Turcja

•	 angielski

nauczyciel przedszkolny



str. 12

Projekt „Twinkle, twinkle little star” 
angażował też rodziny dzieci do 
współpracy. Rodzice szukali  
z dziećmi bajek w bibliotekach,  
zapraszani byli goście (mama, babcia, 
aktorzy), którzy czytali dzieciom bajki 
i przedstawiali teatrzyki.



bawiły się, liczyły, rysowały, by 
stworzyć bajkę dla gwiazdy. 
Pomagały sobie nawzajem, wy-
mieniając się opowiadaniami ze 
swoich krajów. Tworzyły wraz  
z nauczycielem prezentacje multi-
medialne, wysyłały paczki z ilustra-
cjami do bajek. Przy tej okazji poza 
bajkami i legendami poznawały 
kraje swych partnerów, ich kulturę 
i zwyczaje. 

Pod koniec realizacji projektu, 
dzięki gwiazdom i zdobytym in-
formacjom, wprowadzono temat 
flagi Unii Europejskiej. Stworzo-
no własną flagę krajów unijnych 
biorących udział w projekcie, na 
której są zdjęcia gwiazdy z przedsz-
koli każdego kraju. 

Dzieci poznały rówieśników z in-
nych krajów, chętnie oglądały ich 
prezentacje z bajkami. Z zaintere-
sowaniem obserwowały zdjęcia  
z życia innych przedszkoli. Ogro-
mną atrakcją było też wysyłanie 
do siebie paczek z pracami plasty-
cznymi. 

Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

•	 poznanie legend i baśni z róż-
nych stron świata;

•	 nabycie umiejętności prezento-
wania własnego kraju i miasta;

•	 rozwijanie wyobraźni i kreatyw-
ności poprzez tworzenie historii 
dla gwiazdy;

•	 rozwinięcie świadomości innych 
kultur i języków;

•	 zainteresowanie nauką języków 
obcych.

Projekt śmiało może być realizo- 
wany w innych przedszkolach, rów- 
nież w innych krajach. Bajki za-
wsze interesowały dzieci, a motyw 
znalezionej gwiazdy jest dodatko- 
wym bodźcem zachęcającym do 
poszukiwania bajek z różnych stron 
świata i prezentowania ich na różne 
sposoby (opowiadanie, rysunek, 
prezentacje multimedialne, zdjęcia, 
filmy, teatr). Powstałe podczas reali-
zacji projektu bajki w wersji multi-
medialnej mogą być prezentowane  
w innych przedszkolach, są one bo-
wiem ogólnodostępne na blogu 
projektu.

•	 kilka polskich i portugalskich le-
gend w formie prezentacji multi-
medialnej z udziałem dzieci;

•	 prace plastyczne: portrety gwia-
zdy, ilustracje do bajek, laurki, 
które dzieci przesyłały sobie  
w paczkach, albumy o miastach;

•	 filmy wideo nagrane podczas 
śpiewania w różnych językach 
piosenki „Twinkle, twinkle little 
star” oraz podczas nauki tańców 
lubelskich;

•	 wiele zdjęć, które utrwaliły pracę  
i zabawę dzieci w przedszkolu;

•	 scenariusze do inscenizacji bajek
•	 wzrost zainteresowania innymi 

krajami i chęć poznania 
rówieśników z innych krajów;

•	 ogromne zainteresowanie nauką 
języków obcych;

•	 przekonanie o tym, że komputer 
służy nie tylko do gier i oglądania 
bajek.

II miejsce w konkursie 
„Nasz projekt  eTwinning 

 – VI edycja 2010”, 
 kategoria wiekowa 3-6 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości; 

•	 www.littlestar-luz.blogspot.com

•	 GIMP, PhotoStory3, Slideshow, Paint, 
PowerPoint, czat, e-mail, Skype
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Projekt porusza wybrane zagad-
nienia edukacji przyrodniczej,  
wykorzystując Nowe Technologie 
Uczenia się. 

Tematyką główną przedsięwzię- 
cia były zagrożenia przyrodnicze  
i ekologiczne, które napotyka pla-
neta Ziemia ze strony człowieka. 
Przy pomocy maskotek gatunków 
zagrożonych pochodzących z kra-
jów partnerskich dzieci zdobywały 
wiedzę o poszczególnych ekosys-
temach Ziemi, wyszukiwały gro- 
żące im niebezpieczeństwa i mo- 
żliwe rozwiązania. 
Wspólnie wykony-
wane zadania pu-
blikowane były na 
blogu projektu, na- 
tomiast dodatko- 
we akcje, realizo- 
wane w placów- 
kach według kon- 
cepcji: „Myśl glo- 
balnie – działaj lo-
kalnie” opisywano 
w webmagazine.
Zasada „Myśl glo- 
balnie – działaj lokalnie” dawała 
nauczycielom możliwość swobod-
nego działania we własnych wa-
runkach społeczno-ekonomiczno-
przyrodniczych przy jednoczesnej 
ścisłej współpracy nad realizacją 
założeń i działań projektu.

Współpraca między placówkami 
rozpoczęła się od ustalenia tema-
tyki i kalendarza projektu, poprzez 
ustalenie zadań realizowanych  
w poszczególnych działach tema- 
tycznych, do technicznych szcze-
gółów ich realizacji. 

Szczególnie cenne były dzia-
łania wymagające powstania jed-
nego, wspólnego efektu w postaci 
e-story, apelu filmowego o och-
ronę zasobów leśnych, piosenki 
śpiewanej przez wszystkie dzieci 
w trzech językach, czy utworzenia 
wspólnego tytułu projektu ze zgro-
madzonych uprzednio śmieci. 

Zadziwiający jest fakt, że po-
czątkowo sami realizujący pro-
jekt nie dostrzegali olbrzymiego 
potencjału tego przedsięwzięcia! 
Liczne aktywności, twórcze spo-

soby realizacji 
pojawiających się 
pomysłów były bo- 
wiem efektem wie-
logodzinnych dys-
kusji panelowych 
pomiędzy nauczy- 
cielami koordyna- 
torami oraz olbrzy- 
miego zaangażo-
wania uczniów i ich 
rodziców. Projekt
stał się tak wy- 
magający i anga-

żujący przede wszystkim dzięki 
motywacji płynącej od dzieci, 
wspomnianemu zaangażowaniu 
i silnym przeżyciom emocjona-
lnym w kontakcie z poruszaną 
tematyką.

Treści ekologiczne – tak ważne 
dla mieszkańców Ziemi – nie były 
czymś abstrakcyjnym, ale bardzo 
bliskim dzieciom, dziejącym się 
„tu i teraz”. Stąd poczucie realnego 
wpływu na sytuację planety Ziemi 
– z czego, trzeba mieć nadzieję, 
będą wypływać dalekosiężne glo- 

Let’s give a breath to Earth
Okres realizacji projektu: 2 października 2008 – 30 czerwca 2010

Anna Krzyżanowska

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Przedszkole nr 48 z Oddziałami  
Integracyjnymi w Zabrzu
ul. Kotarbińskiego 16 
41-819 Zabrze
e-mail:  
przedszkole integracyjne@op.pl;  
j.kosczielny@op.pl (dyrektor)
 www.przedszkoleintegracyjne.com

•	 7th Nursery School of  
Glyfada, Ateny, Grecja

•	 Southwater Infant School, South-
water, Zjednoczone Królestwo

•	 angielski

nauczyciel wychowania  
przedszkolnego
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balne rezultaty. Lokalne sukcesy 
dotyczyły uruchomienia kreaty-
wności i wyobraźni dzieci, przy 
wspaniałej współpracy z rodzicami 
oraz instytucjami ekologicznymi na 
szczeblu miejskim i regionalnym.

Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

•	 nabycie wiedzy z zakresu eduka-
cji środowiskowej i ekologicznej;

•	 nawiązanie kontaktów z dziećmi  
z innych krajów i zapoznanie  
z elementami ich kultury;

•	 rozwijanie umiejętności twórcze-
go myślenia oraz kreatywności;

•	 nabycie podstawowej wiedzy  
z zakresu obsługi komputera;

•	 zrozumienie i doświadczenie,  
iż dzięki współpracy uczniowie 
są w stanie zrealizować zamie-
rzone cele i osiągnąć sukces;

•	 stanie się aktywnymi obywtela-
mi świata znającymi zasady po-
stępowania proekologicznego  
i dającymi dobry przykład innym.

Powstałe prezentacje multimedial-
ne, apele proekologiczne, plakaty 
czy opowiadania mogą stanowić 
ciekawe uzupełnienie lekcji o tema-
tyce ekologicznej. Zrealizowany 
projekt może stać się inspiracją  
i zachętą do podejmowania dzia-
łań proekologicznych dla tych 
nauczycieli, którym ta tematyka  
i związane z nią zagadnienia wy-
dają się zbyt trudne dla dzieci  
w wieku przedszkolnym. 

Korzyści odniesione przez dzieci:
•	 ukształtowanie świadomości 

proekologicznej;
•	 zdobycie podstawowych umie-

jętności komunikacji poprzez 
zastosowanie ICT; 

•	 doświadczenie radości ze współ-
działania z rówieśnikami w gru-
pach własnych i partnerskich.

Korzyści odniesione przez 
nauczycieli:
•	 poznanie i stosowanie nowych 

technik ICT; 
•	 wymiana pomysłów na realizację 

działań edukacyjnych projektu;
•	 zawarcie przyjaźni między sobą.

II miejsce w konkursie 
„Nasz projekt eTwinning - 

VI edycja 2010”,  
kategoria wiekowa 3-6 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 III miejsce w British National Awards 
2009

•	 50 TOP eLearning Awards 
•	 II miejsce w greckim konkursie na 

blog eTwinning
•	 Krajowe i Europejskie Odznaki 

Jakości dla wszystkich partnerów 
projektu

•	 blog:  
www.givebreathtoearth.blogspot.com 

•	 webmagazine: 
www.magazinefactory.edu.fi/maga-
zines/breath_to_earth/   

•	 blog przedszkolny eTwinning:
www.przedszkoletwinning.blogspot.
com 

•	 „Sky city story”: 
http://voicethread.com/#u278580.
b408545.i2160977

•	 narzędzia komunikacji: Skype, poczta 
elektroniczna

•	 prezentacja działań: blogger, Win-
dows Movie Maker, Slide, Smilebox, 
VoiceThread, jigsawplanet, Power-
Point, Dvolver

•	 pomoce do zajęć: Wordle oraz pliki 
graficzne, edytory obrazu, Any Video 
Converter, Word, Megaupload

Korzyści odniesione przez 
rodziców:
•	 doświadczenie i docenienie efek-

tów współpracy ze szkołą; 
Inne korzyści i rezultaty:
•	 blog projektu i webmagazine,  

na których przedstawiono licz-
ne prezentacje działań, w tym: 
reportaże z akcji i przeprowadzo-
nych eksperymentów;

•	 apele proekologiczne;
•	 zdjęcia, animacje komputerowe, 

plakaty, logo;
•	 opowiadanie „Sky city” dostępne  

w trzech językach;
•	 piosenka projektu;
•	 albumy zwierząt zagrożonych
•	 karty pracy dla dzieci;
•	  gry planszowe.
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Projekt tworzyły szkoły partner-
skie z Polski, Słowacji i Republiki 
Czech. Po nawiązaniu kontaktu 
między nauczycielami i uczniami 
rozpoczęła się wspaniała przygoda. 
Realizacja projektu umożliwiła 
przeprowadzenie w ciągu roku 
szkolnego 12 wirtualnych lekcji 
opartych na wspólnych treściach 
programowych partnerskich szkół.

Zadania do wykonania były  
uprzednio omawiane i ustalane 
przez nauczycieli. Pozwoliło to na 
prowadzenie zajęć na wysokim 
poziomie. Podczas pracy korzy- 
stano głównie z metod akty-
wizujących, a w szczególności  
z metody projektów, która wyzwa-
lała wielką kreatywność.

Był to pierwszy projekt eTwin-
ning realizowany w polskiej szko-
le, który przekonał nauczycieli  
i uczniów, że wykonanie kolej- 
nych zadań razem z partnerami 
z zagranicy jest możliwe. Pod- 
niósł on znacząco poziom wie- 
dzy i umiejętności z zakresu 
wykorzystania nowoczesnych tech-
nologii ICT. 

Inna forma nauczania przycią- 
gnęła do szkoły również rodzi- 
ców, którzy czynnie włączyli się 
do pracy nad projektem. Głów- 
ną innowacją tego przedsięwzię-
cia były wideokonferencje, które 
umożliwiły powstanie międzynaro- 
dowej wirtualnej klasy. Ponadto 
praca nad projektem dała uczniom 
możliwość uczestniczenia w edu- 
kacji europejskiej, służącej wyro- 
bieniu świadomości, że są Polaka-
mi, a jednocześnie Europejczykami. 

Szkoła bez granic
Skola bez hranic
Okres realizacji projektu: 19 października 2008 – 28 sierpnia 2009

Marzena Kaszyńska

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Kolejowa 62
87-300 Brodnica
e-mail: szkola@sp2.brodnica.edu.pl 
www.sp2.brodnica.edu.pl

•	 Základní škola a Mateřská škola 
Sivice, Sivice, Republika Czeska

•	 Základná škola, Trenčianske  
Teplice, Trenčianske Teplice, 
Słowacja

•	 czeski
•	 polski 
•	 słowacki

nauczyciel nauczania 
zintegrowanego

Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

•	 wykorzystanie wszelkich dostę-
pnych technik ICT przy realizacji 
poszczególnych zadań;

•	 prowadzenie zajęć lekcyjnych  
za pomocą wideokonferencji; 

•	 poznanie szkolnych programów 
nauczania;

•	 wymiana doświadczeń pedago-
gicznych.

Projekt ze względu na swoją uni- 
wersalność może być realizo-
wany bez granic wiekowych czy 

•	 strona internetowa projektu;
•	 prezentacje PowerPoint i Photo 

Story 3;
•	 prace uczniów;
•	 nagrania plików audio i wideo;
•	 pobudzenie u uczniów 

ciekawości i pomysłowości;
•	 zapoznanie się z nowoczesnymi 

technologiami;
•	 dzielenie się swoją wiedzą  

i korzystanie z wiedzy partnerów;
•	 udoskonalenie umiejętności 

pracy w grupie;
•	 uatrakcyjnienie procesu lekcyj-

nego
•	 zacieśnienie więzi między rodzi-

cami a szkołą;
•	 kształtowanie poczucia przynale-

żności europejskiej.
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I miejsce w konkursie  
„Nasz projekt eTwinning  

– VI edycja 2010”,
kategoria wiekowa 

7-12 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości przyznana 
w Polsce, na Słowacji i w Czechach

•	 Europejska Odznaka Jakości
•	 Projekt został objęty Patronatem 

Europejskiego Roku Kreatywności  
i Innowacji 2009

•	 http://www.pozaskolu.sk/static/
skola/

•	 Internet, poczta elektroniczna,  
You Tube

•	 komunikatory: Skype i ooVoo
•	 programy: Paint, Word, Picassa, 

PhotoStory 3, Movie Maker, Power-
Point

•	 inne:	aparat cyfrowy, kamera, dykta-
fon, skaner, notebook, projektor

str. 17

Realizacja projektu 
umożliwiła przeprowa- 
dzenie w ciągu roku 
szkolnego 12 wirtualnych  
lekcji opartych na wspólnych 
treściach programowych 
partnerskich szkół.

też na różnych poziomach naucza- 
nia. „Szkoła bez granic” to rów- 
nież możliwości bez granic zarów- 
no dla nauczycieli, jak i uczniów. 



Projekt został zrealizowany z 12 
uczniami klasy IIa Szkoły Pod-
stawowej nr 63 w Bydgoszczy. 
Przedsięwzięcie to było prze-
prowadzone przez nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej przy 
współpracy nauczyciela języka an-
gielskiego – mgr Sylwii Leśniackiej. 
Projekt zrealizowano zgodnie z za-
łożeniami innowacyjnej metody 
projektów badawc-
zych. 

Zaangażowane  
w przedsięwzięcie 
nauczycielki prag-
nęły połączyć zaba- 
wę z nauką i dać 
dzieciom możliwość 
bycia aktywnym. 
Z tego powodu pod- 
jęły temat, który 
jest zgodny zarów-
no z programem 
nauczania, jak i za- 
interesowaniami muzycznymi dzie-
ci. W trakcie projektu dzieci tworzy-
ły siatkę pojęć, stawiały hipotezy 
badawcze oraz planowały różno-
rodne przedsięwzięcia. 

Podczas wspólnych gier i zabaw 
dzieci poznały rodzaje instrumen-
tów, rozpoznawały instrumenty po 
brzmieniu, rozwiązywały zagadki 
związane z tematem. Wspólnie 
przygotowano prezentację w pro-
gramie PowerPoint. Znalazły się  
w niej zwroty w języku angielskim 
dotyczące ulubionych dziecięcych 
wykonawców oraz ich fotografie, 
znalezione przez uczniów w Inter-
necie. Następnie dzieci gromadziły 
dane i przeprowadziły wywiad 

z profesorem Piotrem Sutt, aby 
sprawdzić swoje wstępne hipotezy. 
Uczniowie własnoręcznie wyko-
nali proste instrumenty muzy-
czne, nauczyli się słów i melodii 
piosenek w trzech językach: po 
polsku, słowacku i angielsku. 
Następnie nagrano teledyski, które 
umieszczono na stronie projektu. 
W okresie świątecznym uczniowie 

zrobili kartki świąte-
czno-muzyczne dla 
swoich rówieśników 
ze szkół partner- 
skich, które wysłano 
pocztą. 

W trakcie trwania 
projektu na bieżąco 
umieszczano na stro-
nie internetowej po- 
sty opisujące dzia-
łania w projekcie, 
zdjęcia, nagrania wi-
deo oraz prezentacje.

Ostatnim etapem pracy projek-
towej było podsumowanie i ewalu-
acja, które obejmowały selekcję 
materiału, przeglądanie zdjęć i no- 
tatek, podsumowanie wiedzy, od-
powiedzi na postawione pytania. 
Na zakończenie projektu zorgani-
zowano także wspólny koncert 
poprzez wideokonferencję Skype. 
Wyniki projektu zostały przed-
stawione pozostałym uczniom  
klasy IIa.

Music without borders
Okres realizacji projektu: 10 listopada 2009 - 17 grudnia 2009

Dominika Giezek

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Szkoła Podstawowa nr 63
ul. Goszczyńskiego 3
85-134 Bydgoszcz
e-mail: sp63bydgoszcz@wp.pl
www.sp63.eu

•	 Privat Primary School, Nová  
Dubnica, Słowacja

•	 angielski
•	  słowacki
•	  polski

nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej

Cele projektu

•	 stawianie hipotez oraz ich wery-
fikacja;

•	 wyszukiwanie przez uczniów  
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Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Według nauczyciela koordynatora 
projekt mógłby z powodzeniem 
być realizowany zarówno w in-
nych klasach rodzimej placów-
ki, jak i w starszych klasach,  
w których można uczyć trudniej- 
szych piosenek oraz nut, czy 
też gry z zapisu nutowego. Ze 
względu na ciekawą tematykę 
i użyte metody pracy projekt 
może też być realizowany w innych 
szkołach.

•	 strona http://etwinningprojects.
ning.com oraz umieszczone na 
niej zeskanowane prace uczniów, 
zdjęcia, nagrania wideo oraz 
prezentacje PowerPoint;

•	 projekt umożliwił wykorzystanie 
technologii ICT, podjęcie przez 
dzieci prób porozumiewania się  
w języku angielskim i słowackim  

II miejsce w konkursie 
„Nasz projekt eTwinning 

– VI edycja 2010”,
kategoria wiekowa 

7-12 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości

•	 http://etwinningprojects.ning.com/ 
•	 http://musicwithoutbordersproject.

blogspot.com

•	 czat, e-mail, prezentacje PowerPoint, 
nagrania wideo, rysowanie w pro- 
gramie Paint, wideokonferencja, 
publikowanie na stronie projektu
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w słownikach i encyklopediach 
informacji dotyczących instru-
mentów muzycznych;

•	 słuchanie muzyki, podjęcie 
próby rozróżniania dźwięków 
i brzmienia niektórych instru-
mentów muzycznych;

•	 śpiewanie piosenek w języku 
polskim, angielskim i słowackim;

•	 gra na instrumentach niemelo-
dycznych;

•	 projektowanie instrumentów  
z kartonowych pudełek, puszek  
i różnych opakowań; gromadze-
nie odpowiednich materiałów  
i potrzebnych narzędzi, przygo-
towanie stanowiska pracy, usta-
lanie kolejności wykonywanych 
czynności oraz wykonywanie 
prac wykończeniowych;

•	 przeprowadzanie rozmów w ję-
zyku angielskim poprzez Skype;

•	 zdobywanie umiejętności pracy  
w zespole;

•	 zapisywanie i odczytywanie 
opracowanych na zajęciach 
zwrotów w języku angielskim 
oraz podejmowanie prób kon-
wersacji z wykorzystaniem poz-
nanego słownictwa;

•	 doskonalenie umiejętności ucz-
niów w zakresie pracy z kompu-
terem i stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

w naturalnej sytuacji;
•	 pracując nad wykonaniem zadań  

dzieci nauczyły się współpracy, 
korzystania z pomocy kolegów  
i udzielania im pomocy;

•	 projekt umożliwił prowadzenie 
lekcji muzyki w formie intere-
sującej dla dzieci, pozwalającej 
im być aktywnym i twórczym, 
a także odpowiedział na ich 
wrodzoną ciekawość oraz po-
trzebę poznawania i rozumienia 
świata;

•	 realizacja zadań nauczyła dzieci 
logicznego myślenia, stawiania 
pytań, zdobywania wiedzy 
przez eksperymentowanie, czy 
wyciąganie wniosków.



Projekt „Adventure of the drop” 
podejmuje zagadnienia z różnych 
dziedzin edukacji. Jest zintegro- 
wany z programem nauczania 
dla pierwszego etapu edukacji 
oraz języka angielskiego dla 
tego etapu. Woda jako temat wy-
stępuje w programie nauczania  
w różnych porach roku. 

W początkowej fazie ustalono 
ze szkołą partnerską tematykę 
projektu oraz ogólne ramy cza-
sowe. Pod koniec każdego tygod-
nia poprzez internetowy komu- 
nikator dokonywano pod- 
sumowania pracy i pla- 
nowano kolejne kroki. 
W ten sposób rodziły 
się nowe pomysły, 
toteż na bieżąco 
wprowadzano zmia- 
ny dotyczące planu 
pracy. Raz w tygod-
niu uczestnicy pro-
jektu oglądali ma-
teriały zamieszczane 
przez szkoły partnerskie.

Najpierw uczniowie opracowali 
zagadnienie dotyczące wody na 
świecie (oceany i morza). Następnie 
tematyka dotyczyła wody w kraju 
szkół partnerskich – do opraco-
wania wybrano dwie rzeki: Wisłę 
i Dunaj. W następnej kolejności 
tematyka projektu objęła wodę  
w mieście i okolicy. Uczniowie prze-
prowadzali proste doświadczenia, 
dzięki którym poznali właściwości 
wody, stany skupienia oraz pro-
cesy w niej zachodzące. Każde 
doświadczenie zostało opraco-
wane w programie PowerPoint  

i zamieszczone jako materiał pod-
sumowujący. 

Odrębnym zagadnieniem była 
tematyka fauny i flory środowisk 
wodnych: oceanów, jezior i rzek. 
Powiązano te zagadnienia z pla-
styką. Powstały prezentacje z ilus-
tracji, wspaniałe plakaty, prace 
konkursowe. 

Ważnym punktem we współ-
pracy szkół były zagadnienia do- 
tyczące ekologii, ochrony zaso-
bów wodnych, oszczędzania wo-

dy w domu i szkole. Uczniowie 
przy pomocy rodziców doko-

nywali pomiarów zużycia 
wody w gospodarstwie 

domowym. Przygoto-
wano karty pracy dla 

kolegów z innych  
klas dotyczące ma- 
tematycznych obli- 
czeń zużycia wody. 
Wykorzystano je 

podczas zintegrowa- 
nych zajęć z okazji 

Światowego Dnia Wody. 
Tego dnia przygotowano i przed-
stawiono dla społeczności ucznio-
wskiej w polskiej szkole występ 
oraz akcję charytatywną - Woda dla 
Sudanu.

Podczas wideokonferencji ucz-
niowie zaprezentowali się part-
nerom z Rumunii i obejrzeli ich 
popisy. Dzieci uczyły się też rymo-
wanek i piosenek w języku angiel-
skim, a w języku ojczystym pisały 
opowiadania dotyczące tematyki 
projektu.

W pracę nad projektem zaanga-
żowano rodziców uczniów, którzy 

Adventure of the drop
Okres realizacji projektu: wrzesień 2009 - październik 2010

Jolanta Okuniewska

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Szkoła Podstawowa nr 13 
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Puszkina 11 
10-297 Olsztyn
e-mail: sekretariat@sp13.olsztyn.pl  
www.sp13.olsztyn.pl 

•	 „George Coşbuc” Middle School, 
Baia Mare, Rumunia

•	 angielski
•	 polski
•	 rumuński

nauczyciel nauczania zintegrowanego 
i języka angielskiego w klasach I-III
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Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

•	 zapoznanie z zasobami wody na 
Ziemi, w kraju i miejscu zamiesz-
kania;

•	 uwrażliwienie na konieczność 
oszczędzania wody i niesienie 
pomocy ludziom, którzy cierpią 
na jej brak – akcja Woda dla 
Sudanu;

•	 zapoznanie z właściwościami 
wody, stanami skupienia poprzez 
wykonywanie prostych doświad-
czeń;

•	 zapoznanie z fauną i florą środo-
wisk wodnych;

•	 doskonalenie umiejętności języ- 
kowych poprzez pisanie opowia-
dań, wyjaśnianie przysłów, czyta-
nie książek w języku ojczystym 
oraz naukę piosenek i rymowa-
nek o tematyce dotyczącej pro-
jektu w języku angielskim;

•	 doskonalenie umiejętności ko-
munikacyjnych w języku angiel-
skim;

•	 podnoszenie umiejętności stoso-
wania ICT.

Wszystkie produkty umieszcza-
no na platformie TwinSpace 
oraz na stronie internetowej 
projektu (www.jolmar.wikispa-
ces.com). Wypracowane ma-
teriały są wykorzystywane na 
zajęciach lekcyjnych. Mogą słu-
żyć innym nauczycielom, którzy 
są zainteresowani tym zagad-
nieniem. Prace plastyczne oraz 
plakaty są prezentowane na 
wystawach szkolnych.

•	 większa świadomość ekologi-
czna uczniów i ich rodziców;

•	 wykonane przez dzieci w ciągu 
roku pracy nad projektem książki 

III miejsce w konkursie 
„Nasz projekt eTwinning 

– VI edycja 2010”,
kategoria wiekowa 

7-12 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości

•	 www.jolmar.wikispaces.com 

•	 http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p17424/welcome 

•	 praca w pracowni komputerowej 
szkoły, w olsztyńskim Multicentrum 
na nowoczesnych komputerach

•	 przeglądarka internetowa, poczta 
elektroniczna, skaner, edytor tekstu 
Word, PowerPoint, Photo Story3 dla 
Windows, YouTube

•	 programy do obróbki zdjęć: Photo-
bucket, Slideshow, Pictogame, flash-
gear, Glogster, Photopeach

•	 rzutnik multimedialny, aparat 
cyfrowy, kamera, wideokonferencje  
poprzez Skype
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pomagali podczas wycieczek, gro- 
madzili potrzebne materiały, dzie- 
lili się pomysłami. Zajęcia odby-
wały się w szkole, w Multicentrum, 
w Muzeum Przyrody, w terenie. 
Projekt „Adventure of the drop” 
jest przykładem integracji między-
przedmiotowej. Obejmuje różne 
dziedziny edukacji i może być 
prowadzony przez każdą szkołę.

o wodzie złożone z kart pracy, 
ilustracji, zdjęć;

•	 zdobyte wiadomości dotyczące 
opracowywanych zagadnień, 
które uczniowie wykorzystywali 
podczas organizowanych kon-
kursów;

•	 podniesienie umiejętności 
komunikowania się w języku 
obcym;

•	 wzrost umiejętności stosowania 
ICT; 

•	 ukształtowanie postawy niesie-
nia pomocy innym.



Szkoła z Polski, będąc pomysło- 
dawcą i jednym z założycieli pro-
jektu, pełniła rolę koordynatora 
współpracy pomiędzy szkołami 
partnerskimi. Plan wspólnych dzia-
łań był otwarty i elastyczny, a nowe 
inicjatywy pojawiające się w trak-
cie przedsięwzięcia konsultowano 
na bieżąco ze wszystkimi uczestni-
kami. 

Nauczyciel języka angielskiego, 
przy współpracy nauczycieli plas-
tyki, muzyki, informatyki czy przy- 
rody, przygotowywał z uczniami 
materiały do zapreztowania part- 
nerom projektu. 

Współpraca po- 
między szkołami 
odbywała się za po- 
mocą narzędzi do- 
stępnych na plat-
formie TwinSpace. 
Powstało również 
kilka powiązanych 
ze sobą stron inter- 
netowych, na któ- 
rych publikowano 
prace plastyczne, 
teksty, pokazy slaj- 
dów, po czym analizowano róż-
nice i podobieństwa. Zgromadzo- 
no mnóstwo ciekawych prac i in- 
formacji na stronach, które stwo- 
rzyły wspólne wirtualne muze-
um, po czym opracowano do 
niego specjalny przewodnik.  
Na zakończenie wykonano wspól-
ną pracę finałową zatytułowaną 
„Mandala Przyjaźni”. 

Zastosowanie różnorodnych 
narzędzi ICT nadało procesowi 
nauczania i uczenia się atrakcyjny 

charakter. Sale komputerowe, 
którymi dysponuje szkoła, zo-
stały w pełni wykorzystane. Ucz- 
niowie używali komputerów na 
zajęciach koła eTwinning, na lek-
cjach informatyki i języka angiel-
skiego. Prezentacje często były 
wyświetlane na lekcjach na dużym 
ekranie przy pomocy projektora 
multimedialnego. Korzystano z In- 
ternetu, prowadzono blogi wspól-
nie z partnerami projektu, two-
rzono różnego rodzaju dokumen-
ty za pomocą edytorów tekstu 
i grafiki, nagrywano pliki dźwię- 

kowe i krótkie filmy 
wideo, skanowano 
prace plastyczne, 
wykonywano zdjęcia 
cyfrowe. Poszczegól-
ne elementy łączono 
w pokazy slajdów, 
używając progra-
mów takich jak Po-
wer Point, Windows 
Movie Maker, itp. 
Nauczyciele szkół 
partnerskich komu- 
nikowali się za po-

mocą narzędzi dostępnych na plat-
formie TwinSpace, podobnie jak 
uczniowie, którzy współpracowali 
ze sobą w „Kąciku Ucznia”.

Projekt wyróżnia się pomysło- 
wością oraz ciekawymi meto- 
dami pracy, włącznie z wy  ko-
rzystaniem komunikacyjnej me- 
tody nauczania języków obcych.  
Zastosowane metody oparte 
były na obserwacji, praktycznej 
działalności uczniów oraz metodzie 
waloryzacyjnej, czyli uczenia się 

ART PROJECT: dip your e-brush in your E-soul 
(e-brush = eTwinning brush, E-soul = European soul)
Okres realizacji projektu: 24 września 2009 – 25 czerwca 2010

Renata Wojtaś

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Szkoła Podstawowa nr 32 
ul. Cieszyńska 393
43-382 Bielsko-Biała
e-mail: sp32bb@o2.pl
www.sp32bb.ovh.org

•	 Brampton Primary School,  
Londyn, Wielka Brytania

•	 ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy, 
Słowacja

•	 CEIP Ventanielles, Oviedo,  
Hiszpania

•	 AMK Kossuth Lajos Általános Isko-
lája, Kengyel, Węgry

•	 Şiremirçavuş İlköğretim Okulu, 
Bartın, Turcja

•	 angielski

nauczyciel języka angielskiego
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Projekt wyróżnia się pomysłowością
oraz ciekawymi  metodami

pracy, włącznie z wykorzystaniem
komunikacyjnej metody

nauczania języków obcych. 



Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

•	 doskonalenie sprawności 
językowych;

•	 doskonalenie umiejętności  
w zakresie posługiwania się ICT;

•	 poszerzanie wiedzy na temat kra-
jów europejskich oraz ich kultury;

•	 rozbudzanie zainteresowania 
światem, jego bogactwem  
i pięknem;

•	 rozwijanie zdolności artysty-
cznych.

Rezultaty projektu mają chara-
kter edukacyjny. Strony inter-
netowe projektu zawierają infor-
macje dotyczące sztuki, przykłady 
ćwiczeń doskonalących różnego 
rodzaju umiejętności, między in-
nymi językowe. Strony te prowa- 
dzone są w języku angielskim  
i mogą posłużyć za źródło in-
formacji i inspiracji dla uczniów 
oraz nauczycieli z różnych szkół  
z całej Europy.

•	 blogi, TwinSpace;
•	 prace plastyczne uczniów, pla-

katy, zdjęcia, filmy, materiały 
dydaktyczne w postaci gier  
i zagadek oraz prezentacji multi-
medialnych ;

•	 wzrost wiedzy na temat krajów 
europejskich oraz ich kultury;

•	 wzrost wiedzy na temat 
sławnych malarzy, technik plasty-
cznych, stylów i środków wyrazu;

•	 rozwój kompetencji językowych 
oraz rozwój w zakresie posługi-
wania się ICT, rozwijanie zdolno- 
ści artystycznych oraz kreaty-
wności;

•	 wzbudzenie zainteresowania 
światem, jego różnorodnością; 

•	 kształtowanie postaw patrio- 
tycznych, zrozumienie konie-

III miejsce w konkursie 
„Nasz projekt eTwinning 
– VI edycja 2010”,
kategoria wiekowa 
7-12 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości przyznana 
w Polsce, na Węgrzech, w Hiszpanii, 
na Słowacji, w Wielkiej Brytanii

•	 http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p17281/welcome

•	 http://www.artproject2010.blogspot.
com

•	 http://studentsnews2010.blogspot.com

•	 http://ideabank2010.blogspot.com

•	 http://europeanartgallery.blogspot.
com

•	 http://studentsartgallery.blogspot.com

•	 blog, edytory tekstu i grafiki 
•	 projektor multimedialny, skaner, 

aparat cyfrowy
•	 PowerPoint, Windows Movie Maker, 

Internet, TwinSpace

przez przeżywanie. Innowacją było 
zaangażowanie w projekt uczniów 
zarówno z pierwszego, jak i drugie-
go etapu edukacyjnego, w różnym 
wieku, o różnych możliwościach. 
Przedsięwzięcie to udało się dzięki 
tematyce projektu odpowiadającej 
zainteresowaniom uczniów – za-
równo młodszych, jak i starszych.

czności poszanowania dziedzic-
twa narodowego własnego oraz 
innych krajów.
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Zadania realizowane w projekcie 
były inspirowane popularną ksią-
żką „Mały Książę” Antoine’a de 
Saint-Exupery’ego. 

Ogłoszono konkurs na logo 
projektu. W pierwszym etapie  
projektu zajęto się astronomią.  
Chodziło o to, by zainteresować 
uczniów tą dziedziną. Uczestnicy 
projektu przedstawili słynnych as-
tronomów ze swoich krajów (Ko-
pernik, Galileusz).
Wspólnie wykonali prezentację  
o śladach pobytu Kopernika w Pol- 
sce i we Włoszech. Następnie poz-
nawali Układ Słoneczny. Obser-
wowali niebo nad swoim miastem 
o wyznaczonych porach, szukali  
informacji o największych gwiaz- 
dach widocznych na niebie pół-
nocnym.

W drugiej części projektu sku-
piono się na międzyplanetarnej 
podróży Małego Księcia. W tym 
celu uczniowie wykonywali zadania 
tematycznie związane z odwiedzo-
nymi przez niego miejscami: 
•	 Planeta Króla – prezentacja wyb-

ranej dynastii i jej drzewa genea-
logicznego;

•	 Planeta Próżnego – opracowanie 
ankiet o wadach, których nie tole-
rujemy u innych;

•	 Planeta Pijaka – zaprojektowa- 
nie plakatów przeciwko uzależ-
nieniom, opracowanie ankiet na 
temat uzależnienia uczniów od 
komputera i telewizji; 

•	 Planeta Bankiera – opracowanie 
zadań matematycznych tema-
tycznie związanych z „Małym 
Księciem”;

•	 Planeta Geografa – zaprojek-
towanie wycieczek po regionach, 
opracowanie trasy dojazdu z Go-
rzowa do Caltanissetty i z Cal-
tanissetty do Gorzowa.;

•	 Planeta Latarnika – wykonanie 
przez uczniów animacji dotyczą-
cych światła (optyka) z wykorzy-
staniem programu Modellus, pre-
zentacje o ginących zawodach.

Na koniec projektu zajęto się opo-
wieścią „Mały Książę”. Opracowano 
testy ze znajomości książki, za-
prezentowano najważniejsze cy- 
taty, wykonano mapy myśli. Ucz-
niowie ze szkoły polskiej nagrali 
piosenkę o Małym Księciu i prze- 
tłumaczyli ją na język angielski. 
Ich włoscy koledzy przetłumaczyli 
tekst na język francuski.

Współpraca między szkołami 
przebiegała bardzo dobrze. Komu-
nikowano się za pomocą poczty 
elektronicznej oraz popularnych ko-
munikatorów, co najmniej dwa razy 
w tygodniu, a przy realizacji nie- 
których zadań – codziennie. Za-
mieszczano informacje na wew-
nętrznym blogu projektu. Równo-
legle realizowano wszystkie 
zadania. Część zadań wykonano 
wspólnie. Pomagano sobie wza-
jemnie w kwestii użycia nowych 
narzędzi ICT. 

In the world of Little Prince
Okres realizacji projektu: 14 października 2009 – 25 czerwca 2010

Rafał Zelek

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Gimnazjum nr 16 im. Józefa 
Piłsudskiego

ul. Dunikowskiego 5
66-400 Gorzów Wlkp.

zso16@edu.gorzow.pl
www.gim.zso16gorzow.pl 

•	 I.I.S. „Mario Rapisardi”,  
Caltanissetta, Włochy

•	 angielski
•	 francuski

nauczyciel języka angielskiego
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W świecie Małego Księcia



Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

•	 wyrabianie kreatywności i pomy-
słowości;

•	 doskonalenie umiejętności po-
szukiwania informacji w różnych 
źródłach;

•	 doskonalenie umiejętności po-
sługiwania się narzędziami ICT;

•	 doskonalenie znajomości języka 
obcego;

•	 integracja wiedzy z różnych 
dziedzin.

Wszystkie materiały wypracowa-
ne w projekcie opublikowano, 
a linki do TwinSpace zostały za-
mieszczone na stronach interne-
towych obu szkół. Materiały te 
mogą służyć jako środki dydakty-
czne do wykorzystania na lekcjach 
matematyki, fizyki, historii, lite- 
ratury, astronomii i edukacji regio-
nalnej. Możliwa jest kontynuacja 
projektu, można zaprezentować  
kolejne dynastie, zdobywać dalszą 
wiedzę z astronomii, układać ko-
lejne testy, projektować trasy no-
wych wycieczek. Projekt może 
zostać zrealizowany w każdej eu-
ropejskiej szkole. Można w nim 
modyfikować poszczególne za-
dania albo dodawać własne  
pomysły.

•	 materiały zamieszczone na Twin-
Space;

•	 prezentacje PowerPoint;
•	 nagrania: pliki audio i wideo;
•	 testy;
•	 mapy myśli, rysunki;
•	 opracowania ankiet;
•	 usystematyzowanie wiedzy  

z różnych dziedzin;
•	 wzrost kompetencji językowych  

i informatycznych;
•	 wyrabianie pomysłowości i krea-

tywności uczniów.

I miejsce w konkursie 
„Nasz projekt eTwinning 
– VI edycja 2010”,
kategoria wiekowa
13-15 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości

•	 http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p18599/welcome

•	 programy Word, PowerPoint, Photo-
Shop, Paint, Excel, WMM, Cartes du 
Ciel, HotPotatoes, Modellus

•	 skaner, aparat cyfrowy, tablica inter-
aktywna, MP3

•	 Internet, poczta elektroniczna,  
komunikatory

•	 programy do konwersji i kompresji 
filmów i obrazów

Projekt jest autorskim przed-
sięwzięciem nauczycieli z Polski  
i Włoch. Jego innowacyjność po-
lega na tym, że połączono w nim 
treści nauczania z różnych przed-
miotów, często bardzo od siebie 
różnych. Obok zadań z nauk hu-
manistycznych pojawiły się zadania 
z astronomii i matematyki. 

W projekcie wykorzystano 
nowe narzędzia ICT, dotych-
czas niestosowane w nauczaniu 
przez szkoły partnerskie. To  
zmieniło podejście uczniów do 
uczenia się. Nauczyciele także 
zaczęli stosować więcej metod 
aktywizujących uczniów, a w swo-
jej pracy częściej wykorzystywać 
narzędzia ICT.
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Głównym założeniem projektu jest 
postrzeganie sieci jako przestrzeni 
społecznej, kształtowanej przez 
użytkowników według własnych 
celów i potrzeb. 
Przedsięwzięcie to kładzie więc 
nacisk na współpracę uczestni-
ków przy wspólnym tworzeniu 
materiałów dydaktycznych. 

Projekt został zrealizowany na 
platformie Moodle, gdzie ucznio-
wie obydwu szkół „uczęszczali” 
do wirtualnej klasy. We wrześniu  
2009  r. zespół nauczycieli zapla-
nował projekt w formie dziewięciu 
rozdziałów internetowego kursu  
do nauki języka, tworzonego  
wspólnie przez nauczycili i ucz- 
niów. Kurs obejmował tematy
interesujące dla nastolatków, 
a jednocześnie ściśle związane 
z programami nauczania w oby- 
dwu szkołach partnerskich, dzię- 
ki czemu uczniowie mogli wy- 
korzystać w praktyce umieję-
tności nabyte w szkole. Przy-
kładowe rozdziały to: Myself, My 
school, My hometown, Poland 
– Mazovia – Jablonna/ Spain – Na-
varra – Burlada, Music and what it 
means to me, Food and recipies. 
Każdy rozdział został podzielony 
z kolei na sekcje „Teachers for Stu-
dents” i „Students for Students”. 
W pierwszej sekcji za-mieszczo-
no wskazówki dotyczące zadań 
dla każdego rozdziału, w dru- 
giej uczniowie dzielili się wynikami 
swojej pracy. 

Ważną i bardzo lubianą formą 
pracy były kontakty uczniów za po- 
mocą platformy Skype oraz w czat-

roomie. Często efektem tych kon-
taktów były inicjatywy uczniów 
wybiegające poza zaplanowane 
przez nauczycieli zadania. Takim 
przykładem może być powsta-
nie słownika polsko-angielsko-
hiszpańskiego. 

Społeczność szkolna mogła na 
bieżąco śledzić postępy działań  
w projekcie, które były publikowa-
ne na stronie internetowej szkoły. 
W niektóre działania, takie jak 
konkurs na teledysk i konkurs foto-
graficzny, została zaangażowana 
cała społeczność szkolna.

So far, so near
Okres realizacji projektu: październik 2009 - czerwiec 2010

Elżbieta Grzyb

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Publiczne Gimnazjum im. Orła  
Białego w Jabłonnie

ul. Szkolna 2
05-110 Jabłonna 

gimnazjum@jablonna.neostrada.pl
www.gimjablonna.edupage.org

•	 I.E.S. Ibaialde-Burlada,  
Burlada, Hiszpania

•	 angielski

nauczycielka języka angielskiego

Cele projektu

Cele projektu obejmują rozwój 
uczniów na trzech poziomach: 
•	 osobistym – poszerzanie wiedzy, 

nabywanie umiejętności języ-
kowych i komputerowych, roz- 
wijanie umiejętności interper-
sonalnych oraz umiejętności 
współpracy,

•	 lokalnym/narodowym – rozbu-
dzanie zainteresowania „małą 
ojczyzną”, kształtowanie postaw 
obywatelskich, wdrażanie do 
aktywnego uczestnictwa w życiu 
lokalnych społeczności i kraju,

•	 uniwersalnym – nabywanie 
wiedzy o Europie w zakresie 
geografii, historii, jak i uniwer-
salnych wartości stanowiących 
wspólne dziedzictwo kulturowe.
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Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

przenoszenia projektu oraz jego 
implementowania w innych szko-
łach. Projekt jest zgodny z podsta-
wą programową i programem na- 
uczania – może być wykorzystany  
w całości, jako narzędzie przygoto-
wujące do egzaminu, np. w zakresie 
słownictwa i funkcji językowych. 

Zintegrowana platforma Moodle 
została opracowana w systemie 
Open Source, jest więc dostępna 
dla każdego bez dodatkowych ko-
sztów, co daje ogromne możliwości 

strategii komunikacyjnych i kom-
pensacyjnych; 

•	 wdrożenie się uczniów do roli 
aktywnych i świadomych ucze-
stników społeczności interne-
towej, nawiązanie przez nich 
wielu nowych wartościowych 
znajomości, a nawet przyjaźni.

•	 bank wypracowań na temat 
osoby, którą podziwiam, miejsca,  
w którym żyję, życia szkoły, tra-
dycji świątecznych itp.; 

•	 prezentacje multimedialne na 
temat stylu życia nastolatków  
w Polsce i w Hiszpanii; 

•	 filmy wideo na temat zainte-
resowań nastolatków;

•	 ulotka dla turystów i strona inter-
netowa na temat Jabłonny;

•	 słowniczek polsko-angielsko-
hiszpański;

•	 książka kucharska;

•	 karaoke wideo – teledyski 
autorstwa uczniów do piosenek 
anglojęzycznych;

•	 artykuły na Wiki;
•	 wystawy fotograficzne w oby-

dwu szkołach i galeria zdjęć 
nagrodzonych w konkursie;

•	 rozwinięcie u uczniów kompe-
tencji kluczowych; 

•	 wzrost kompetencji między-
kulturowych uczniów, a także 
znaczny rozwój postaw i za-
chowań autonomicznych;  

•	 znaczny wzrost umiejętności 
językowych uczestników projek-
tu, w tym rozwój różnorodnych 

II miejsce w konkursie 
„Nasz projekt eTwinning 
– VI edycja 2010”, 
kategoria wiekowa 
13-15 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości przyznana 
w Polsce i Hiszpanii

•	 http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p17521/welcome

•	 http://gimjablonna.edupage.org/
text/?text=text/text4&subpage=3&

•	 http://issuu.com/pg_jablonna
•	 http://www.archive.org/details/Kara

okeProjectsForEslPracticeibaialde?s
tart=89.5

•	 http://irati.pnte.cfnavarra.es/multi-
blog/jbaileto/

•	 zintegrowana platforma Moodle
•	 narzędzia do przeprowadzania 

wideokonferencji, takie jak Skype
•	 sieciowy pakiet biurowy Google.docs 
•	 repozytoria: Picasa, Slideshare,  

Viddler
•	 Open Office i wiele innych,  

np. Movie Maker, PowerPoint
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Współpraca rozpoczęła się od wza- 
jemnego poznania się uczestni- 
ków projektu; przygotowano ma-
teriały przedstawiające poszcze-
gólne szkoły oraz kraje. Uczniowie 
tworzyli także prezentacje o sobie.
Powstało logo projektu. Polska gru-
pa realizowała projekt na zajęciach 
pozalekcyjnych. 

Następnie, zgodnie z harmo- 
nogramem, w kolejnych miesią-
cach omawiano 10 wspólnie wy-
branych zagadnień. Były to: ulu-
biona muzyka (listopad), prezenty 
(grudzień), filmy (grudzień), sporty 
(styczeń), książki (luty), gry kom-
puterowe (marzec), hobby (ma-
rzec), zwierzęta (kwiecień), jedze-
nie (maj), najciekawsze atrakcje 
turystyczne naszych krajów (maj).  
W czerwcu dokonano ewaluacji 
projektu. 

Aby zwiększyć efektywność 
współpracy i stworzyć uczniom wa-
runki do aktywnego uczestnictwa 
w projekcie, oprócz korzystania 
z narzędzi TwinSpace na bieżąco 
prowadzono blog oraz zaproszono 
uczniów do tworzenia społeczności 
na platformie Ning. Dzięki temu 
nie tylko omawiano zaplanowane 
na początku współpracy zagad-
nienia, ale także poruszano wiele 
bieżących tematów. Na platformie 
Ning zamieszczano wszystkie two-
rzone materiały, korzystano z fo-
rum, bloga i czatu oraz tworzono 
albumy ze zdjęciami. 

Poza funkcjonowaniem w prze-
strzeni wirtualnej korzystano także 
z poczty tradycyjnej (wysyłanie 
kartek i upominków), zorgani-

zowano wycieczkę do zoo, spot-
kanie z gościem z Hiszpanii. 

Zadania do realizacji zostały 
dobrane w taki sposób, aby każdy 
temat był omawiany z wykorzysta-
niem innych metod, czemu 
służyła także systematyczna współ- 
praca koordynatorów (e-mail, Sky-
pe). Projekt pozwolił uczniom 
przekonać się, jak wiele łączy  
europejskich nastolatków (ulu- 
bione książki, filmy, muzyka), 
ale jednocześnie uzmysłowił róż-
norodność kulturową naszego 
kontynentu.

Top 10 favourites with the EU teenagers
Okres realizacji projektu: wrzesień 2009 – czerwiec 2010

Weronika Kuś

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Gimnazjum nr 14  
im. prof. Jana Karskiego

ul. Szkolna 22
41-711 Ruda Śląska

e-mail: gim14sekretariat@op.pl
www.gim14rs.edupage.org

•	 88 School, Sofia, Bułgaria
•	 Gymnázium Česká Lípa, Czechy
•	 1st Gimnasio Chaidariou, Ateny, 

Grecja
•	 IES “David Vázquez Martínez”,  

Pola de Laviana, Hiszpania
•	 OŠ Kolezija, Lublana, Słowenia
•	 Guldkroksskolan, Hjo, Szwecja

•	 angielski

nauczyciel języka angielskiego  
i języka polskiego

Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

•	 omówienie 10 wybranych przez 
młodzież tematów, istotnych  
z punktu widzenia nastolatka;

•	 poznanie kultury, zwyczajów, 
atrakcji turystycznych innych 
krajów;

•	 rozwijanie kompetencji języ-
kowych;

•	 doskonalenie umiejętności 
posługiwania się ICT w pracy 
ucznia i nauczyciela.

•	 blog projektu, materiały na Twin-
Space, dokumentacja na plat-
formie NING;

•	 logo projektu, plakaty, prezen-
tacje PPT;

•	 filmiki, kartki prezentujące 
rodzinne miasto i kraj; 

•	 zestaw krzyżówek oraz gier 
językowych (Bingo, Memory, gra 
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Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

macje o nim zostały umieszczone 
na stronie internetowej szkoły. 
Na korytarzu szkoły odbyła się 
ekspozycja dotycząc projektu. 
Na zebraniach rodziców, w me- 
diach oraz podczas regionalnej 
konferencji eTwinning w Kato- 
wicach zaprezentowano pow-
stałe w ramach całego przed-
sięwzięcia produkty oraz prze-
słane przez partnerów materiały. 
Ponadto przebieg projektu był 
systematycznie dokumentowa-
ny na blogu. 
Dzięki szerokiemu wachlarzo- 
wi podjętych tematów pro- 
jekt może być w różny sposób 
wykorzystany w innych szko-
łach. Wypracowane wspólnie 
produkty (np. gry, ankiety, na-
grania) mogą być użyte przez 
wszystkich zainteresowanych. 

II miejsce w konkursie 
„Nasz projekt eTwinning 
– VI edycja 2010”,
kategoria wiekowa
13-15 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości przyznana 
w Czechach, Grecji, Polsce, Słowenii, 
Szwecji;

•	 Europejska Odznaka Jakości.

•	 http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p17013/welcome

•	 http://top10favourites.ning.com  
(dla zalogowanych użytkowników)

•	 http://www.top10favourites.
blogspot.com

•	 www.werkus.podomatic.com

•	 programy Paint, PowerPoint, Photo-
Filtre, PhotoScape, Excel, Movie-
Maker

•	 Skype, poczta elektroniczna, Slide-
share, rejestrator dźwięku, forum, 
czat 
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planszowa) TOP SPORTS; 
•	 broszura „ANIMAL IDIOMS”; 
•	 nagrania przygotowane w zwią-

zku z konkursem literackim oraz 
z przygotowywaniem wspól-
nego słownika;

•	 słownik wielojęzyczny;
•	 książka kucharska; 
•	 ankiety (Our Hobbies Question-

naire oraz My PC Questionnaire, 
Evaluation Questionnaire);

•	 wzrost umiejętności językowych;
•	 rozwinięcie kompetencji w za-

kresie wykorzystania narzędzi 
ICT;

•	 pogłębienie wiedzy o krajach 
partnerskich;

•	 pobudzanie kreatywności i od-
powiedzialności uczniów;

•	 promocja szkoły;

Projekt funkcjonuje w świado-
mości szkoły i środowiska. Infor-



Główną ideą projektu było przy-
gotowanie przez uczniów part-
nerskich szkół prezentacji Power- 
Point na temat wybranych postaci 
z ich kraju, których działalność 
przyczyniła się do różnych zmian  
w życiu Europejczyków. 

Uczniowie co miesiąc opisywali 
jednego ze swych narodowych 
bohaterów: naukowca, artystę, 
polityka, działacza społecznego. 
Dzięki temu uczestnicy projektu 
mieli okazję poznać głębiej kulturę 
i historię partnerskich krajów. Do 
każdej prezentacji dołączone 
było zadanie do wykonania, np.: 
Narysuj Układ Słoneczny i pod-
pisz planety w języku angiels-
kim czy Na podstawie prezen-
tacji uzupełnij wywiad z Marią 
Skłodowską-Curie.

Uczniowie gimnazjum w Męcin-
ce przygotowywali prezentacje na 
temat osób, które ich zdaniem po-
winny być w gronie tych, których 
warto przedstawić innym. Wśród 
narodowych bohaterów znaleźli się 
m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II 
czy tragicznie zmarły prezydent RP 
Lech Kaczyński. Wszystkie prezen-
tacje były zamieszczane na stronie 
internetowej projektu. 

The Europeans who changed the world
Okres realizacji projektu: 9 listopada 2009 – 20 czerwca 2010

Kamila Strzemińska

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Zespół Szkół w Męcince
Męcinka 10 b

59-424 Męcinka  
e-mail: zszmecinka@interia.pl

www.zszmecinka.pl

•	 School „Mihai Viteazul”,  
Constanta, Rumunia                

•	 SP im. H. Sienkiewicza,  
Jablunkov, Republika Czeska                                                                      
•	 Çağrıbey Anadolu Lisesi,  

Anakara, Turcja

•	 angielski

nauczycielka języka angielskiego

Cele projektu

•	 zbieranie danych o interesują-
cych ludziach, których dzia-
łalność miała wpływ na dzieje, 
rozwój i historię Europy;

•	 rozwijanie poczucia przyna-
leżności do społeczności euro-
pejskiej;

•	 rozwijanie umiejętności posługi-
wania się językiem angielskim;

•	 kształtowanie postaw patrioty-
cznych;

•	 poznawanie historii i bohaterów  
innych krajów europejskich;

•	 udoskonalanie umiejętności 
stosowania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnej.
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O wysokiej jakości przedsię-
wzięcia stanowiło przede wszyst-
kim profesjonalne podejście wszy-
stkich partnerskich szkół do zadań 
związanych z jego realizacją. Pro-
jekt w dość nowatorski sposób 
podszedł do tematu historii. Ucz-
niowie poznawali historię Europy 
przez pryzmat życiorysów słynnych 
Europejczyków.



Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Osiągnięte rezultaty mogą być 
wykorzystywane w innych szkołach  
i krajach jako materiały dydakty-
czne.

•	 ponad 30 prezentacji PowerPoint  
na temat narodowych bohaterów

•	 strona internetowa:  
www.nationalheroes.ning.com;

•	  http://new-twinspace.etwinning. 
 net/web/p19151; 

•	 filmy „z życia szkoły”;
•	 prace uczniów, kartki świąteczne, 

listy, które uczniowie pisali do  
siebie podczas realizacji projektu, 
materiały dydaktyczne (zadania 
dot. poszczególnych prezentacji);

•	 udoskonalenie umiejętności 
uczniów w zakresie obsługi 
komputera, tworzenia prezen-
tacji multimedialnych, ale także 
posługiwania się językiem angiel-
skim;

III miejsce w konkursie 
„Nasz projekt eTwinning 
– VI edycja 2010”,
kategoria wiekowa
13-15 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości

•	 adres	strony	internetowej	projektu:
www.nationalheroes.ning.com 

•	 adres	publicznej	TwinSpace:                                                    
http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p19151/welcome

•	 e-mail, czat, MP3, web publishing, 
PowerPoint
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Projekt w dość  
nowatorski sposób 
podszedł do tematu  
historii. Uczniowie 
poznawali historię  
Europy przez pry-
zmat życiorysów 

słynnych  
Europejczyków.

•	 zdobycie przez uczniów nowych 
informacji nt. historii Europy 
dzięki oryginalnemu spojrzeniu 
na zagadnienie przez pryzmat 
życiorysów słynnych Europej-
czyków;

•	 kształtowanie postaw patrioty-
cznych oraz uczenie tolerancji.



Głównym zadaniem projektu było 
przeprowadzenie międzynarodo-
wego badania ankietowego na 
temat przyjaznych środowisku na-
turalnemu środków transportu. 

Współpraca partnerów polegała 
na stałym kontakcie przez Inter-
net, informowaniu się o postępach  
w pracy nad projektem, prezento- 
waniu i komentowaniu wykona-
nych zadań. Nauczyciele mieli do 
dyspozycji przestrzeń „Teachers` 
room” na stronie projektu. Ucznio-
wie w szkole pracowali w małych 2- 
3-osobowych gru- 
pach, w których byli 
przypisani do wir-
tualnych klas, oraz 
w całym szkolnym 
zespole (np. sporzą- 
dzając raport z ba-
dania). Wykonane 
zadania uczniowie 
wpisywali w odpo-
wiednich miejscach  
w ramach swoich 
wirtualnych klas. 
Oto główne zadania 
projektu:

Zasady ruchu drogowego w na- 
szych krajach – samochód, motor,  
skuter: W tym zadaniu ucznio-
wie, pracując w grupach, opisali 
infrastrukturę i udogodnienia,  
a także wymagania prawne, prze-
szkody i zagrożenia właściwe dla 
korzystania z pojazdów silniko-
wych dla odpowiadającej im grupy 
wiekowej w swoim kraju, a także 
warunki pogodowe i lokalną spe-
cyfikę swojego miejsca zamiesz-
kania;  

Zastosowanie czystych tech-
nologii w motoryzacji: Po zapozna-
niu się z określonymi informacjami 
uczniowie pisali teksty na temat 
zastosowania czystych techno- 
logii w motoryzacji. Było to naj- 
trudniejsze pod względem języ-
kowym zadanie. Aby ułatwić ucze- 
stnikom zrozumienie tematyki, 
przeprowadzono cykl lekcji z ję- 
zyka angielskiego na temat za-
grożeń dla środowiska natural-
nego i sposobów jego ochrony. 
Następnie odbyły się dwie lekcje do-

tyczące nowoczes- 
nych, przyjaznych  
środowisku rozwią-
zań motoryzacyj 
nych. Materiał opra-
cowany na potrzeby 
lekcji stał się pod-
stawą do uczniow-
skich wpisów w wir-
tualnych klasach.

Wizyta w Sydney: 
Korzystając z prze-
glądarki dostępnej 
na stronie projektu, 
uczniowie szcze- 

gółowo zaplanowali całodniowy 
pobyt w Sydney i swoją wirtualną 
wycieczkę opisali w wirtualnych 
klasach.  

Badanie ankietowe dotyczące 
popularnych sposobów przemiesz-
czania się ludzi oraz środków trans-
portu przyjaznych środowisku: 
Uczestnicy projektu z wszystkich 
25 szkół przeprowadzili w swoich 
lokalnych środowiskach po dwie 
ankiety, co łącznie utworzyło eu-
ropejską próbę badawczą 1155 

WKTO Virtual Classes and Collaborative Learning;  
Opinion Poll: Clean Tech and Sustainable Development 
Wspólne mobilne uczenie się w wirtualnych klasach; Badanie opinii: Czyste technologie  
i zrównoważony rozwój

Okres realizacji projektu: 5 września 2008 – 31 marca 2009

Bożena Ferens

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Liceum Profilowane nr 8  
w Zespole Szkół Ekonomicznych  

im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
ul. Drukarska 50
53-312 Wrocław 

www.drukarska.net

W projekcie brały udział szkoły 
partnerskie z: Francji, Niemiec, 

Republiki Czech, Rumunii, Polski, 
Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Włoch, 

Portugalii, Szwecji, Grecji, Bułgarii  
i Rosji.

W wirtualnych klasach współpraco-
wano z następującymi placówkami:
•	 Lycee L’Oiselet, Bourgoin-Jallieu, 

Francja
•	 Nosnasgymnasiet, Stenungsund, 

Szwecja; 
•	 Group Scholar „Juliu Maniu”, 

 Arad, Rumunia.  

•	 angielski

nauczycielka języka angielskiego
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Uczestnicy projektu  
z wszystkich 25 szkół  
przeprowadzili w swoich 
lokalnych środowiskach 
po dwie ankiety, co 
łącznie utworzyło 
europejską próbę 
badawczą 1155 osób.



Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

•	 pogłębienie wiedzy na temat 
ochrony środowiska oraz 
środków transportu przyjaznych 
środowisku naturalnemu;    

•	 rozwijanie umiejętności pracy  
w zespole oraz współpracy z in-
nym zespołem;

•	 doskonalenie umiejętności wy- 
powiadania się oraz prezento-
wania zebranych informacji  
w języku angielskim;

•	 rozumienie kultury ojczystej, 
poznawanie innych kultur oraz 
rozpoznawanie podobieństw  

i różnic kulturowych;
•	 rozwijanie umiejętności posłu-

giwania się technologią ICT oraz 
wykorzystania jej dla celów za-
wodowych (Excel, badanie opinii).

Materiały opracowane dla potrzeb 
projektu oraz wyniki badania opinii 
są wykorzystywane w pracy z in- 
nymi grupami dla kształtowania u 
młodzieży proekologicznych po- 
staw w zakresie korzystania ze 
środków transportu. Projekt może 
stanowić inspirację dla nauczy-
cieli do realizacji podobnego 
przedsięwzięcia.

•	 prace uczniów w wirtualnych  
klasach; 

•	 prezentacje PowerPoint;
•	 sprawozdanie z projektu oraz 

raport z badania opinii; 
•	 pogłębienie wiedzy na temat 

 ochrony środowiska i czystych 
 technologii w służbie zrówno-
ważonego rozwoju;

•	 udoskonalenie umiejętności 
wypowiadania się oraz prezen-
towania informacji w języku 
angielskim;

•	 udoskonalenie umiejętności 
komunikowania się za poś-
rednictwem Internetu oraz 
posługiwania się ICT;

•	 projekt był ciekawym doświad-
czeniem w kontekście przyszłej 
pracy zawodowej uczniów, po- 
nieważ nauczyli się przeprowa-
dzać badanie ankietowe oraz ze-
stawiać i analizować jego wyniki. 

III miejsce w konkursie 
„Nasz projekt eTwinning 

– VI edycja 2010”,
kategoria wiekowa 

16-19 lat

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa oraz Europejska Odznaka 
Jakości

•	 strona	internetowa	projektu:
http://v2cl.free.fr/2008_2009_SCHOOLY 
EAR/CADRES.htm   
•	 blog: 

www.zsewkto2.wordpress.com   
•	 http://www.drukarska.net/wspolpraca 

miedzynarodowa/etwinning

•	 Internet, poczta elektroniczna, 
TwinSpace, PowerPoint, Excel, edytor 
tekstu, aparat cyfrowy

str. 35

osób. Uzyskane wyniki przesłano 
koordynatorowi projektu, w celu 
umieszczenia ich w arkuszu Excel.

Szkolne raporty w językach 
ojczystych: Na tym etapie prac do-
konano analizy wyników i wypro- 
wadzono wnioski. Uczniowie ze 
szkół partnerskich w swoich szkol- 
nych grupach przygotowali w języ-
kach ojczystych raport z bada-
nia. Uczniowie z polskiej szkoły 
porównali swoje lokalne wyniki 
z wynikami międzynarodowymi, 
ilustrując je wykresami.

Podsumowanie w klasach wir-
tualnych: Każda grupa uczniów 
przygotowała w języku angielskim 
podsumowanie badania do wpisa-
nia w swojej wirtualnej klasie.  
W dniu 18 marca uczniowie zapre-
zentowali dorobek projektu przed 
dyrekcją szkoły oraz zaintereso-
wanymi nauczycielami.

Projekt ma charakter interdyscy-
plinarny. Największą jego zaletą 
jest walor edukacyjny obejmujący 
różne obszary wiedzy i umie-
jętności. Efektem wspólnej pracy 
jest sprawozdanie z badania ankie-
towego.



Członkami tego Klubu byli ucznio- 
wie klas Vb i Vd, pracujący pod kie- 
runkiem nauczycielek: Doroty Zi-
mackiej (przyroda), Barbary Głuszcz 
(język angielski) oraz Agaty Czar-
niakowskiej (matematyka). 

Nauczyciele kontaktowali się ze 
sobą za pośrednictwem poczty  
elektronicznej. Do wzajemnej ko-
munikacji wykorzystywali także 
platformę TwinSpace. Dzięki niej 
mogli oceniać realizowane za- 
dania i dzielić się doświadczenia- 
mi, wykorzystując forum znajdują-
ce się w części „Po-
kój nauczycielski”.

Po wzajemnym 
poznaniu się ucz-
niowie, posługując 
się narzędziami in- 
ternetowymi, pra-
cowali nad przy-
gotowaniem logo 
projektu. Zwycięską 
pracę z Polski op- 
racowano w pos- 
taci puzzli. Nas-
tępnie uczniowie 
przystąpili do poszukiwania infor-
macji na temat życia bocianów. 
Zgromadzone materiały posłużyły 
im do: stworzenia zbioru zadań 
matematycznych, opracowania 
wierszy o bocianach, matematy-
czno-przyrodniczego quizu oraz 
przygotowania filmu pt. „A Year 
In the Life of a Stork”. 

W okresie przedświątecznym  
polska szkoła wysłała do szkół part-
nerskich paczki zawierające albu- 
my o Polsce, kartki świąteczne i sło-
dycze. Wymieniono się także bo- 

cianimi maskotkami. W paczce  
otrzymanej z Czech przybyła mas- 
kotka -  bocian Albert. Szkoły pols-
ka i czeska udokumentowały pobyt 
maskotek – partnerskich bocianów 
za pomocą filmów. Z okazji świąt 
uczniowie przesyłali sobie życzenia. 

Nadejście wiosny przywitano 
festynem „Bocianie Przebieranie”, 
w trakcie którego m.in. prze-
prowadzono konkurs na naj- 
efektowniejszy strój bociani. Pod- 
czas konkursu „Bocianie Prze- 
bieranie” uczniowie wykazali się 

niezwykłą kreaty-
wnością. Polscy  
i czescy uczestnicy 
projektu opracowa- 
li filmy animowa-
ne o temtyce bo- 
cianiej. Wzięli rów- 
nież udział w kon- 
kursie fotograficz- 
nym na najcie-
kawsze zdjęcie BO- 
CIAN 2010 (polscy 
uczniowie wybie- 
rali najlepsze zdję- 

cie czeskie, czescy – polskie). 
Wszyscy partnerzy wymienili 
się widokówkami ze swoich 
miejscowości.

Z materiałów wypracowanych 
przez wszystkie szkoły partnerskie 
opracowano kalendarz na rok 2011, 
dokumentujący działania podej-
mowane w projekcie. Na podstawie 
pytań nadesłanych przez czeskich 
partnerów zespół polskich uczniów 
opracował bociani quiz.

Najwięcej zadowolenia polskiej 
stronie sprawiły kontakty ze szkołą 

A Visit to Storkland
Okres realizacji projektu: 27 sierpnia 2009 – 30 czerwca 2010

Dorota Zimacka

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Władysława Broniewskiego 
w Zambrowie
ul. M. Konopnickiej 13
18-300 Zambrów 
e-mail: czworka@sp4zambrow.kei.pl
www.sp4zambrow.kei.pl

•	 Scoala Generala Nr. 1 Bumbesti-Jiu, 
Bumbesti-Jiu, Rumunia

•	 ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, 
Liberec, Czechy 

•	 80. Yil Cumhuriyet Ilkogretim 
Okulu, Istambuł, Turcja

•	 Scoala cu clasele I-VIII Oraseni Deal, 
Botosani, Rumunia

•	 Istituto Comprensivo don Tonino 
Bello, Racale, Włochy

•	 Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Dimitrie 
Grecescu, Drobeta Turnu Severin, 
Rumunia

•	 angielski

nauczyciel przyrody 
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czeską, która z entuzjazmem an-
gażowała się we wszystkie działa- 
nia projektowe. Partnerzy z Czech 
co tydzień kontaktowali się z pol- 
ską szkołą, informując o swoich 
sukcesach oraz kłopotach. Kontakt 
odbywał się również za pomocą 
Skype’a. Prowadzono też dyskusje 
na forum platformy TwinSpace  
w części „Kącik uczniowski”. Zorga-
nizowany został „Dzień Czesko-Pols-
ki”, podczas którego porównywa-no 
kultury obu krajów. Z partnera- 
mi z Włoch uczniowie z polskiej 
szkoły prowadzili korespondencję 
w sposób tradycyjny (listy). 

Dzięki platformie edukacyjnej 
GlogsterEDU uczniowie stworzyli 
innowacyjne glogi – multimedialne 
plakaty dotyczące ich życia, za-
interesowań oraz krajów partner-
skich. Na podstawie pytań opra- 
cowanych przez szkołę czeską 
uczniowie zredagowali i wy- 
pełnili on-line ankietę ewalu- 
acyjną oraz przy pomocy mówią-
cych awatarów, wyrazili własną 
opinię o najciekawszych zadaniach 
projektu.

Innowacją przedsięwzięcia 
było zapoznanie uczniów po- 
czątkujących w technologiach 
ICT z anglojęzycznymi pro-
gramami komputerowymi, dzię-
ki którym tworzyli: ciekawe 
prezentacje filmowe, pokazy 
slajdów, edytowali zdjęcia, wy-
kazywali się umiejętnościami 
literackimi oraz artystycznymi  
(wiersze, zdjęcia, rysunki, 
życzenia). 

Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

•	 propagowanie wiedzy o bocia-
nach, zagrożeniach, na jakie są 
narażone i ochronie poprzez: 

I miejsce w konkursie 
eTwinning 2010, 

w kategorii przedmioty 
matematyczno-

przyrodnicze

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości 

•	 adres publicznej TwinSpace:
http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p16580 
•	 blog:
http://naszeeuropejskieprojekty.
blogspot.com/

•	 IrfanView, Voki, ReadTheWords, 
MyPlick, PowerPoint, TuxPaint, 
Picasa3, ImageChef, Tagul, LoonaPix, 
PictureTrail, WordItOut, Wordle, 
Jigsaw Planet, Animoto, Windows 
Movie Maker, Xtranormal, Acapela.tv, 
RockYou, Slide, Imageloop, MyStudiyo, 
Glogster EDU, ReadWriteThink, We Are 
Multicolored, Skype 

szukanie, selekcjonowanie, gro- 
madzenie przydatnych infor-
macji, dzielenie się nimi z eu-
ropejskimi partnerami oraz ich 
prezentowanie;

•	 zwiększenie motywacji uczniów 
do uczenia się języka angiel-
skiego poprzez uczestnictwo  
w dialogu międzykulturowym;

•	 rozwijanie umiejętności ko-
rzystania z różnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

•	 prezentacje PowerPoint przed-
stawiające: zespół uczniowski, 
szkołę, zadania matematyczne;

•	 kolaże Picasa3 (prezentujące 
uczestników projektu oraz 
dokumentujące konkurs „Bocia-
nie Przebieranie”);

•	 propozycje na logo projektu, 
puzzle z logo projektu;

•	 zbiór zadań matematycznych,  
wiersze o bocianach, matematy-
czno-przyrodniczy quiz o bocia-
nach;

•	 film „A Year In the Life of a Stork”, 
film dokumentujący pobyt mas-
kotki – czeskiego bociana – w 
polskiej szkole;

•	 pokaz slajdów dokumentujących 
„Bocianie Przebieranie”;

•	 film animowany „An Interview 
with Joe Stork”;

•	 glogi prezentujące uczestników 
projektu, ich zainteresowania, 
kraje partnerskie;

•	 artykuły promujące projekt 
w „Podlaskich Wieściach 
Oświatowych”, na Portalu Zam-
browskim;

•	 blog dokumentujący działania 
projektowe;

•	 pokaz slajdów (prezentacja zdjęć  
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Dzięki realizacji projektu 
uczniowie wzbogacili swoją  
wiedzę o bocianach, 
zagrożeniach, na jakie są narażone 
i ochronie tych ptaków,  
powiązali ją z umiejętnościami 
matematycznymi, udoskonalili 
swoje kompetencje językowe  
i informatyczne.
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w ramach konkursu na najcie-
kawsze zdjęcie BOCIAN 2010);

•	 kalendarz na rok 2011 (wyko-
rzystano prace uczniów);

•	 projekty „osobistych flag” uczest-
ników przedsięwzięcia;

•	 ankieta ewaluacyjna i glog 
podsumowujący projekt.

Dzięki realizacji projektu uczniowie 
wzbogacili swoją wiedzę o bo- 
cianach, zagrożeniach, na jakie 
są narażone i ochronie tych 
ptaków, powiązali ją z umiejęt-
nościami matematycznymi, udo- 
skonalili swoje kompetencje języ-
kowe i informatyczne.

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Realizacja projektu może od-
bywać się w każdej szkole i jest 
wspaniałą przygodą dla nauczy- 
cieli oraz uczniów. Działania, 
które zostały udokumentowane 
na: internetowym portalu naszego 
miasta, w „Podlaskich Wieściach Oś- 
wiatowych”, na stronie interneto- 
wej szkoły oraz specjalnie utwo-
rzonym blogu poświęconym reali-
zowanym projektom eTwinning 
mogą posłużyć innym nauczycie-
lom pragnącym skorzystać z na-
szych doświadczeń. 
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W polskiej szkole powołane zos- 
tałycztery zespoły zadaniowe. 
Zespół ornitologiczny prowadził 
obserwacje w terenie. Zespół in- 
formatyczny zajmował się stroną 
internetową i wpisami na blogu. 
Zespół dydaktyczny był odpo- 
wiedzialny za kolejne zadania 
projektowe i warsztaty dla klas 
trzecich szkoły podstawowej. Ze- 
spół techniczny zajął się budową 
budek lęgowych i karmników.  
W skład nadzorującego zespołu 
nauczycielskiego wchodził nauczy-
ciel biologii i informatyki.
Polska szkoła będąca jednocześnie 
założycielem projektu zajmowała 
się ustalaniem kolejnych zadań pro-
jektowych, tworzeniem słownika 
nazw ptaków, przygotowaniem 
raportu z inwentaryzacji bocianich 
gniazd, prowadzeniem strony in-
ternetowej.

We wstępnej fazie projektu ucz-
niowie wymieniali przez Internet  
informacje o szkołach i poznawali  
się. Ustalanie tematyki projektu 
ze szkołami partnerskimi odbywało 
się za pośrednictwem czatu. Wy-
mianę aktualnych informacji oraz 
bieżący kontakt między partnerami 
zapewniono poprzez wykorzysta- 
nie poczty elektronicznej oraz 
bloga.

Na kolejnym etapie ucznio- 
wie przesyłali wiadomości o pta- 
kach typowych dla danego 
kraju, ich trasach przelotu, 
tworzyli prezentacje multime-
dialne, zdobywali wiedzę na 
temat najbardziej popularnych  
i zagrożonych gatunków. W trze- 

ciej części projektu zajęli się 
budową karmników i budek 
lęgowych. Następnie uczniowie 
zawiesili budki w dogodnych dla 
ptaków miejscach i obserwowali 
wylęg oraz zbierali dokumentację. 

W kolejnej części projektu ucz- 
niowie poprzez wykorzystanie 
prezentacji PowerPoint wymienia- 
li się informacjami dotyczącymi 
budowy fizycznej i anatomicznej 
ptaków, poznali sposoby przy-
stosowania do lotu oraz przed-
stawili zagrożone gatunki. Powstał 
praktyczny słownik pojęć ornito-
logicznych w języku polskim, an-
gielskim, włoskim, greckim i nie- 
mieckim. Wymiana informacji o ob-
serwowanych ptakach oraz prace 
nad tworzeniem słownika nastąpiły 
przy wykorzystaniu poczty elek-
tronicznej. Efektem tych wspólnych 
działań było opracowanie strony 
internetowej projektu, forum oraz 
dwóch blogów. 

Uczniowie mieli też okazję od-
być zajęcia terenowe i spotkać 
się z leśniczym, który udzielił im 
nie tylko wielu fachowych porad 
dotyczących budowy budek lę-
gowych, ale także zaprezentował 
problemy ekologiczne w regionie.

Ostatni etap prac nad projek-
tem obejmował organizację zajęć 
ornitologicznych i warsztatów plas-
tycznych dla uczniów klas trzecich 
szkoły podstawowej. 

Jest to projekt wieloprzed-
miotowy, łatwy do przeniesienia 
na grunt każdej szkoły. Tematyka 
projektu jest bogata i interesująca, 
a jednocześnie łatwa do wpisania 

Open Borders for Birds 
Okres realizacji projektu: projekt aktywny rozpoczęty 24 stycznia 2009

Małgorzata Owczarek

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Gimnazjum nr 1  
im. Jana Kochanowskiego  
w Koluszkach 
95-040 Koluszki  
ul. Zagajnikowa 12
e-mail: gimkol1@poczta.onet.pl 
www.gimkol1.edu.pl

•	 Scuola Media Othmar Winkler (ex 
Alighieri), Trento ,Włochy

•	 Elemore Hall School, Durham, 
Wielka Brytania

•	 OBS Westerschool, Veendam, 
Holandia

•	 angielski

nauczyciel biologii  
i języka angielskiego

str. 40

Otwarte granice dla ptaków



Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

•	 poznanie się, prezentacja miast, 
szkół i systemów edukacji;

•	 wymiana informacji na temat ga-
tunków ptaków występujących  
w danym kraju, o ich trasach 
przelotu oraz populacji;

•	 publikacja broszurek o najbar-
dziej zagrożonych gatunkach;

•	 wymiana informacji dotyczących 
budowy fizycznej i anatomicznej 
ptaków, poznanie sposobów 
przy-stosowania się ptaków do 
lotu – w korelacji z fizyką;

•	 budowa budek lęgowych i karm-
ników, a następnie wymiana 
informacji o efektach lęgu;

•	 promowanie postawy proeko- 
logicznej.

II miejsce w konkursie 
eTwinning 2010, 

w kategorii przedmioty 
matematyczno-

przyrodnicze

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości 

•	 strona	internetowa	projektu:	
www.awangardarzeczywista.pl/
birds/index.htm 
http://twinspace.etwinning.net/
launcher.cfm?lang=en&cid=35059

•	 blog:
http://twinblog.etwinning.net/ 
10316/

•	 dostęp	do	innych	materiałów	
elektronicznych	powstałych	przy	
realizacji	projektu:
www.birdscope.wordpress.com 
www.ct9001.org.uk

•	 czat, e-mail, inne programy (Power-
Point, wideo, zdjęcia i obrazy), MP3, 
publikowanie stron WWW, blog, forum

•	 strony www, blog, TwinSpace, 
forum, prezentacje Power Point;

•	 26 budek lęgowych, 3 karmniki; 
•	 broszurki, słownik nazw ptaków  

w czterech językach, albumy  
z ptakami;

str. 41

•	 raport z inwentaryzacji bocianich 
gniazd;

•	 quizy tematyczne i zestawy 
ćwiczeń;

•	 galeria prac uczniów;
•	 wzrost wiedzy na temat ptaków 

– ich budowy, przystosowań; 
•	 poszerzenie zasobu słownictwa 

przyrodniczego w języku angiel-
skim;

•	 nabycie umiejętności obserwacji; 
ornitologicznych, budowy budek  
i karmników; 

•	 doskonalenie kompetencji 
językowych; 

•	 doskonalenie sposobów wyko-
rzystania ICT oraz nabycie umie-
jętności tworzenia stron WWW  
i prezentacji multimedialnych;

•	 kształtowanie postaw proeko- 
logiczn ych, budzenie szacunku 
do przyrody;

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Projekt bardzo łatwo przenieść na 
grunt innej szkoły, wystarczy 
powołać podobne zespoły za-
daniowe, rozdzielić prace, wyzna- 
czyć teren do obserwacji. Do-
brze też jest nawiązać kontakt ze 
specjalistą np. ornitologiem lub 
leśniczym. Można zaangażować  
w projekt rodziców, zapropono-
wać rodzinne budowanie budek 
lęgowych i karmników, a następnie 
wspólną obserwację.

w podstawę programową.



Fascynujące zjawiska

Projekt „Fascynujące zjawiska” 
był realizowany na zajęciach po-
zalekcyjnych. Praca szkół part- 
nerskich nad projektem prze-
biegała w trzech etapach. Pier-
wszy etap polegał na prezen-
tacji poszczególnych grup, szkół  
i miast. 
Ujęte w planie pracy, realizowane  
w drugim etapie zadania obej-
mowały:
•	 zbieranie, selekcjonowanie oraz 

prezentowanie informacji zdo-
bytych za pomocą Internetu 
na temat projektu w formie 
filmów, zdjęć, prezentacji Power- 
Point i fotoalbumów Photo  
Story3,

•	 fotografowanie zjawisk fizycznych  
w przyrodzie, tworzenie galerii 
zdjęć;

•	 wykonywanie ciekawych ekspe-
rymentów;

•	 zamieszczanie filmów z prze-
biegu eksperymentów w serwisie 
YouTube i w przestrzeni Twin-
Space;

•	 odbycie wycieczek dydakty-
cznych do pobliskich uczelni 
(pokazy z fizyki na Politechnice 
Rzeszowskiej, doświadczenia 
przeprowadzone w I i II pracowni 
fizycznej Uniwersytetu Rzeszo-
wskiego).

Trzeci etap obejmował przy-
gotowywanie ekspozycji cieka- 
wych zjawisk fizycznych i tworze-
nie quizów w celu sprawdzenia 
zdobytej wiedzy. Główna metoda 
współpracy polegała na wymia-
nie wypracowanych materiałów  
w postaci filmów, prezentacji 

PowerPoint i zdjęć wykonanych 
przez uczniów bądź wyszukanych 
w Internecie. Wymiana informa- 
cji z grupami partnerskimi odby- 
wała się za pomocą poczty ele- 
ktronicznej, bloga i czatu w języku 
angielskim.

W ramach zadań projektowych  
uczniowie wykonywali ekspery-
menty, filmowali ich przebieg, 
a następnie wykorzystując pro- 
gram Windows Movie Maker,  
dokonywali opisu w języku an-
gielskim i dodawali pliki muzy-
czne – bezpłatne MP3. Przy-
gotowane filmy umieszczali w ser- 
wisie internetowym YouTube. 
Z prostych materiałów skon-
struowali przyrządy, które będą 
służyć jako pomoc naukowa.

Uczniowie wychodzili też poza 
ściany klasopracowni – fotografo-
wali zjawiska występujące w przy- 
rodzie i tworzyli galerie zdjęć.  
Uczyli się obserwować przyrodę  
i postrzegać zjawiska. Zajęcia tego 
typu dawały możliwość prezento-
wania twórczej postawy uczniów. 
Zadania projektowe sprawiały ucz-
niom wielką przyjemność. Ucznio-
wie wiele się nauczyli, jednocześnie 
dobrze się bawiąc.

Fascinating phenomena 
Okres realizacji projektu: 22 października 2009 – 30 czerwca 2010

Joanna Sobczyk

przy współudziale Elżbiety Gawron, 
nauczyciela fizyki

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Zespół Szkół w Tyczynie
ul. Grunwaldzka 25
36-020 Tyczyn
e-mail: zespols@intertele.pl
www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl

•	 COLEGIUL TEHNIC “GH. ASACHI”, 
Bukareszt, Rumunia    

•	 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ, Nikozja, 
Cypr   

•	 ÖZEL MALTEPE GÖKYÜZÜ FEN 
LİSESİ, ESENKENT/MALTEPE, Turcja

•	 angielski

nauczyciel fizyki

Cele projektu

•	 wzbogacanie wiedzy fizycznej;
•	 inspirowanie dociekliwości i pos-

tawy badawczej uczniów;
•	 wzbogacanie wiedzy o krajach 

partnerskich;
•	 doskonalenie znajomości języka 

angielskiego;
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Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

III miejsce w konkursie 
eTwinning 2010 

w kategorii przedmioty 
matematyczno-

przyrodnicze

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości przyznana 
w Polsce i na Cyprze

•	 adres	publicznej	TwinSpace:	
http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p18902/welcome

•	 blog:	
http://twinblog.etwinning.net/ 
15282/

•	 Internet, poczta elektroniczna, forum, 
czat, aplety Jawy – fizyka, Windows 
Movie Maker, Photo Story 3 for Win-
dows, darmowe MP3 

•	 EclipseCrossword, HotPotatoes, Pow-
erPoint, YouTube, 

•	 internetowe słowniki  i translatory 
polsko-angielskie, 

•	 aparat cyfrowy, skaner

•	 materiały zamieszczone na por-
talu YouTube, TwinSpace i na- 
grane CD; 

•	 filmy z przebiegu eksperymentów;
•	 prezentacje doświadczeń wykony-

wanych przez uczniów w progra-
mie PowerPoint;

•	 zdjęcia zjawisk fizycznych zaobser-
wowanych w przyrodzie;

•	 zdjęcia i filmy eksperymentów za-
obserwowanych podczas zajęć na  
Politechnice Rzeszowskiej oraz  
I i II pracowni fizycznej Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego;

•	 quizy utworzone w programie 
HotPotatoes;

•	 modele działające skonstruowane 
przez uczniów służące do demon-
stracji: prawa Pascala dla cieczy, 
działania światłowodu, tworzenia 
figur Lissajous, działania organów;

•	 wzbogacenie wiedzy fizycznej;
•	 odkrywanie ciekawych zjawisk 

fizycznych;
•	 pogłębienie wiedzy o krajach part-

nerskich;
•	 nabycie umiejętności postrzegania 

zjawisk fizycznych w przyrodzie  
i ich fotografowania;

•	 wzrost umiejętności posługiwania 
się ICT zarówno wśród uczniów, jak 
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Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Projekt  „Fascynujące zjawiska” na- 
daje się do realizacji w innych 
szkołach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, a także w innych 
krajach. Fizyka jest przedmiotem 
doświadczalnym bez względu 
na to, gdzie odbywa się na- 
uczanie tego przedmiotu, prze-
prowadzane są eksperymenty  
i analizowane zjawiska fizyczne. 
Podczas realizacji tego projek-
tu przeprowadzono wspólnie  
z partnerami w sumie około trzy- 
dziestu eksperymentów i zao-
bserwowano wiele zjawisk. Na  
szkolnej stronie internetowej 
http://www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl 
został zamieszczony link do pub- 
licznej TwinSpace, gdzie inni ucz-
niowie mogą oglądać powstałe 
filmy, prezentacje i galerie zdjęć 
zjawisk. Filmy i prezentacje 
Power Point zostały nagrane na 
płytę CD i będą służyły jako pomoc 
naukowa na lekcjach fizyki.

•	 doskonalenie umiejętności 
wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

i nauczycieli;
•	 doskonalenie umiejętności 

językowych;
•	 kształtowanie postawy badawczej;
•	 zawiązanie przyjaźni między part-

nerami – zarówno uczniami, jak  
i nauczycielami.



W realizacji projektu ze stro-
ny polskiej wzięła udział grupa 
około 15 uczniów w wieku 12-
14 lat, należących do Szkolnego 
Klubu „Przyjaciel Biblioteki”. Do 
hiszpańskiej grupy uczestników 
projektu należało około 30 ucz-
niów w wieku 12-14 lat, których 
pracą koordynowała nauczycielka 
języka angielskiego. 
Główne zadanie projektu polegało 
na wymianie informacji na temat 
wybranych książek oraz dzieleniu 
się doświadczeniem z pracy nad 
nimi. Uczniowie prezentowali wy-
pracowany materiał, a także sta-
rali się nawiązać przyjaźnie przy 
użyciu dostępnych technik ICT. 
Działania te umożliwiły rozwinięcie 
umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim. W gronie 
nauczycieli współpracujących nad 
projektem oprócz koordynatora 
(bibliotekarza i polonisty zarazem) 
znalazło się dwoje anglistów oraz 
nauczycielka plastyki. Pozwoliło to 
na uniknięcie problemów w reali-
zacji zaplanowanych zadań. 

Pierwszy etap pracy nad pro-
jektem obejmował wykonanie ilu- 
stracji do książki „Król Maciuś Pier-
wszy” oraz przygotowanie prezen-
tacji PowerPoint o działalności 
Szkolnego Klubu „Przyjaciel Bib-
lioteki”. Następnie w odpowie-
dzi na powitalne filmy uczniów 
hiszpańskich polscy uczestnicy 
projektu nagrali film „About us”,  
w którym umieścili krótkie wypo-
wiedzi na swój temat w języku  
angielskim. 

W szkołach partnerskich uło-

żono listy bestsellerów, po czym 
wymieniono się nimi z partnera-
mi projektu. Wspólnymi tytułami 
okazały się: „Harry Potter” J.K. 
Rowling i „Zmierzch” S. Meyer.  
W następnym etapie pisano re-
cenzje wybranych książek, którymi 
partnerzy projektu również się 
wymienili.

Kolejnym zadaniem było wspól-
ne pisanie książki pt. „Kartki z dzien- 
nika nastolatka” (“The Pages from 
Teenager’s diary”) na stronie pro-
jektu oraz wykonanie przez ucz-
niów dwóch klas ilustracji na jej 
podstawie. Książkę napisali ucznio-
wie polscy, gdyż partnerzy uznali 
to zadanie za zbyt trudne. Praca 
nad książką okazała się niezwykle 
twórcza i satysfakcjonująca; służyła 
też nauce języka angielskiego, sztu-
ki pisarstwa i kompromisu. Wydru-
kowana w kilku egzemplarzach 
zostanie wykorzystana w polskiej 
szkole jako pomoc dydaktyczna 
przez nauczycieli języka angiel-
skiego oraz bibliotekarzy. 

Następny etap polegał na przy-
gotowaniu przedstawienia pt. 
„Świat według zamysłu króla Ma-
ciusia” („The World according to 
Matt”). Zadanie to obejmowało: 
opracowanie scenariusza w języku 
polskim, jego przetłumaczenie 
na język angielski, próby tekstu, 
ich sfilmowanie i umieszczenie na 
stronie internetowej. Odbyły się 
również próby przedstawienia, 
które zaowocowały powstaniem 
materiału wideo  „The World ac-
cording to Matt” i umieszczeniem 
go na stronie internetowej.

The Books Connecting the Children of Europe
Okres realizacji projektu: styczeń – lipiec 2010

Emilia Wyględowska

Polska szkoła: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Szkoła Podstawowa nr 4  
z Oddziałami Integracyjnymi 
 im. Janusza Korczaka  
w Sochaczewie  
ul. Staszica 25
96-500 Sochaczew
e-mail: sp4soch@poczta.onet.pl 
www.sp4.esochaczew.pl

•	 IES Juan del Enzina, Leon, 
Hiszpania

•	 angielski

nauczycielka bibliotekarz

str. 44



Zakupiono recenzowaną przez 
partnerów książkę Anne Collins 
„Wyspa na sprzedaż” („Island for 
Sale”) w angielskiej wersji językowej 
z ćwiczeniami oraz audiobookiem  
i zapoznano się z nią na zajęciach 
Klubu.

Odbyła się lekcja pokazowa  
z udziałem dyrektora szkoły, pod-
czas której nauczyciele języka 
angielskiego zaprezentowali uży-
teczność pracy z tekstem literackim 
jako metody wykorzystywanej na 
lekcjach języka obcego. Na pod-
stawie sfilmowanej części zajęć 
powstał film „Read and Learn”, 
który umieszczono na stronie inter-
netowej. Scenariusz lekcji, film oraz 
książka znajdują się w bibliotece  
szkolnej jako po-
moce dydaktyczne. 

W kolejnym eta-
pie pracy powstała 
prezentacja promu-
jąca książkę Vilmy 
Lalvani „Joga” pod 
hasłem „Let’s be 
well-read and let’s 
keep well” oraz 
krótki film z warszta-
tów jogi „Joga for 
you”, który został za-
mieszczony na stro- 
nie projektu. Niniejsza książka pro-
mowała zdrowy tryb życia wśród 
uczniów.

Wszyscy uczestnicy projektu 
wymieniali się doświadczeniami 
w zakresie korzystania z technolo-
gii ICT, co służyło rozwinięciu tych 
umiejętności. Każda propozycja 
działań zgłaszanych przez jedną 
stronę stawała się inspiracją dla in-
nych, np. powitalne filmy uczniów 
hiszpańskich skłoniły polskich ucz-
niów do nakręcenia krótkiego filmu 
o swoich zainteresowaniach. Polska 

I miejsce w konkursie 
„eTwinning w szkolnej 

bibliotece 2010”

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości 

•	 adres	publicznej	TwinSpace: 
http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p21544  
Na publicznej TwinSpace znajdują się 
linki do stron, na których zamieszczono 
materiały wypracowane w projekcie; 

•	 dostęp	do	innych	materiałów	elek-
tronicznych	powstałych	przy	realizacji	
projektu:	
www.sp4.esochaczew.pl

•	 Internet, poczta elektroniczna, 
forum, czat, 

•	 programy: PowerPoint, Microsoft 
Word, Paint, Publisher, 

•	 aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, 
skaner, drukarka
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propozycja ułożenia listy bestsel- 
lerów spowodowała przygotowa- 
nie recenzji książek przez hisz-
pańskich uczniów.

Dzięki projektowi miłośnicy bib-
lioteki i książek popularyzowali ideę 
czytelnictwa wśród rówieśników 
z zasady mniej zainteresowanych 
czytelnictwem. Uczniowie pode-
jmowali działania dla nich nowe  
i niezwykłe: mówienie przed ka- 
merą i realizowanie przedsta- 
wienia teatralnego w języku 
angielskim, redagowanie pier- 
wszych e-maili w języku obcym, 
przygotowywanie ilustracji do 
książki, pisanie książki. 

Obie założycielki przedsięwzię-
cia po raz pierwszy miały do czynie-

nia z pracą metodą 
projektu, mimo to 
– dzięki wyjątkowo 
udanej komunika-
cji – udało im się 
nawiązać owocną 
współpracę.

Do współpracy 
z biblioteką udało 
się zaangażować 
nauczycieli innych 
przedmiotów oraz 
uczniów niezwią-
zanych z projek-

tem, a także gości spoza szkoły. 
Uczestnicy przedsięwzięcia mieli 
okazję połączyć wiedzę i umie-
jętności z różnych przedmiotów: 
plastyki, teatru, języka angielskiego, 
zajęć z literatury i języka ojczys-
tego, technologii ICT, umiejętności 
interpersonalnych (współpracy, or- 
ganizacji pracy, pokonywania up-
rzedzeń, nawiązywania przyjaźni). 
Wielu uczestników po raz pierwszy 
pracowało metodą projektu, ucząc 
się planowania działań, gromadze-
nia informacji, podziału pracy.



Cele projektu

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

•	 popularyzowanie czytelnictwa  
przez miłośników książek z wyko-
rzystaniem różnorodnych metod, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
technologii ICT;

•	 pokazanie, że Szkolne Centrum 
Informacji to miejsce, które  
umożliwia realizację różnorod-
nych działań;

•	 sprawdzenie przydatności meto-
dy projektu w pracy pozalek-
cyjnej w Centrum;

•	 nawiązanie kontaktu w języku 
angielskim z rówieśnikami z in-
nych krajów.

Na stronie internetowej szkoły 
i miasta oraz w lokalnej gazecie 
ukazały się artykuły promujące 
projekt, szkołę i program eTwin- 
ning. Te działaniabędą kontynu-
owane.  
Projekt zostanie zaprezentowa- 
ny na spotkaniu Zespołu Samo-
kształceniowego bibliotekarzy 
szkół powiatu sochaczewskiego 
w celu zachęcenia innych bib-

•	 materiały w formie elektronicznej 
umieszczone na TwinSpace, stro-
nie internetowej szkoły, YouTube 
takie jak: prezentacje PowerPoint, 
wideo, e-book;

•	 ilustracje do książek: „Król Maciuś 
Pierwszy” oraz „The Pages from 
Teenagers’ Diary”; 

•	 przedstawienie „The World accor-
ding to Matt (również sfilmo-
wane); 

•	 pomoce: zakupiono dwie książki 
wykorzystane w projekcie - A. Col-
lins, „Island for Sale” oraz V. Lalvani 
„Joga”;

•	 scenariusze: przedstawienia oraz 
lekcji języka angielskiego „Czytaj  
i ucz się”; 

•	 artykuły do prasy lokalnej;
Korzyści dla uczniów:
•	 wzrost kompetencji językowych;
•	 rozwijanie umiejętności posłu-

giwania się technikami ICT;
•	 poznawanie nowych książek i ich 

autorów;
•	 nawiązanie kontaktów z rówieś-
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nikami z Hiszpanii;
•	 przełamywanie barier komuni-

kacyjnych: językowych, kultu-
rowych, psychologicznych (np. 
mówienie przed kamerą w ję- 
zyku angielskim);

•	 rozwój osobowości (rozwijanie 
umiejętności interpersonalnych, 
m.in.: kreatywności, współdziała-
nia w zespole, systematyczności);

Korzyści dla szkoły:
•	 otwarcie się na nowe doświad-

czenia poprzez uczestniczenie 
po raz pierwszy w projekcie 
międzynarodowym;

•	 promocja szkoły w środowisku 
lokalnym, ogólnopolskim, euro-
pejskim;

•	 rozwój nauczycieli poprzez 
doskonalenie: technik ICT, 
metod nauczania, współpracy; 
ukończenie nowych kursów, 
udział w konferencjach FRSE;

•	 promowanie biblioteki i działań 
przez nią podejmowanych;

•	 dalszy rozwój doświadczeń 
edukacyjnych na gruncie euro-
pejskim poprzez planowane na 
przyszły rok nowe projekty;

•	 zwiększanie szans edukacyjnych 
uczniów;

liotekarzy do realizacji programu 
eTwinning. Ukaże się również arty- 
kuł w miesięczniku „Biblioteka 
w Szkole”, w którym koordyna- 
tor projektu podzieli się swoimi 
doświadczeniami z realizacji pro-
jektu z innymi bibliotekarzami. 

Uczniowie podej-
mowali działania 
dla nich nowe  
i niezwykłe: 
mówienie przed 
kamerą i reali-
zowanie przed-
stawienia  
teatralnego  
w języku angiels-
kim, redagowanie 
pierwszych e-maili 
w języku obcym, 
przygotowywanie 
ilustracji do 
książki, pisanie 
książki. 
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Polska szkoła była inicjatorem i 
założycielem tego projektu. Ko- 
ordynatorem prac nad przed-
sięwzięciem w polskiej szkole było 
Szkolne Centrum Informacyjne 
(SCI) – nowoczesna skomputery-
zowana biblioteka. 
Nauczyciele opracowali cele i formy 
pracy nad projektem, wyszukali 
partnerów za pomocą platformy 
eTwinning i koordynowali pracę 
partnerów. Uczniowie wybrali 
tematykę i zakres projektu. Po wy-
szukaniu szkół partnerskich i za-
rejestrowaniu projektu uczniowie 
podpisali kontrakt, a wykonywane 
przez nich zadania były dokumen-
towane w indywidualnych kartach 
pracy.

Projekt rozpoczął się od pre-
zentacji szkół, wymiany listów 
między uczniami na temat ich 
zainteresowań. Zainicjowało to ko- 
respondencję pomiędzy uczestni- 
kami przedsięwzięcia. Partnerzy 
projektu komunikowali się przede 
wszystkim przez pocztę elektro-
niczną i narzędzia dostępne na 
platformie TwinSpace. 

W kolejnych miesiącach ucznio-
wie opisywali zwyczaje i wybierali 
tradycyjne narodowe przepisy na 
potrawy związane tematycznie  
z określonym okresem: Boże Naro-
dzenie, karnawał, Wielki Post, 
Wielkanoc, lato. Na stronie Wiki 
umieszczono prezentacje polskiej 
szkoły, opisy polskich obyczajów 
związanych ze świętami i przepisy 
na tradycyjne polskie dania.

Uczniowie samodzielnie wy- 
bierali i wyszukiwali potrawy 

w różnych źródłach informa-
cji, korzystając z usług SCI  
i z porad nauczycieli przed-
miotów gastronomicznych. Prze- 
pisy te następnie zostały prze- 
tłumaczone na język angiel- 
ski oraz opracowywane w ró- 
żnych formach, takich jak: tekst 
ze zdjęciami, prezentacje, filmy. 
Prace w formie elektronicznej  
umieszczano na platformie Twin- 
Space oraz na stronie Wiki, wido-
cznej dla wszystkich zaintereso-
wanych, tj. kolegów, nauczycieli, 
rodziców (http://tastesofeurope.
wikispaces.com). Następnie ucznio-
wie sporządzali potrawy według 

tych „receptur”. Niektóre z prze-
pisów zostały wykorzystane na lek-
cjach z zakresu gastronomii.

Realizacja zadań i komunikacja 
w projekcie odbywały się w języku 
angielskim. Na lekcjach języka an-
gielskiego zawodowego ucznio-
wie tłumaczyli przepisy swoich 
rówieśników na język polski. Dzięki 
nauczycielom języka obcego za-
pewniona była odpowiednia dba-
łość o poprawność tłumaczenia 
pod względem językowym. Rów-
nież osoby nauczające przedmio-

Tastes of Europe
Okres realizacji projektu: styczeń – czerwiec 2009

Danuta Budzoń

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Powiatowy Zespół nr 4 Szkół  
Ekonomiczno-Gastronomicznych
ul. Obozowa 39
32-600 Oświęcim
e-mail: sekretariat@pz4seg.pl
www.pz4seg.pl

•	 Colegiul Naţional “Ioan Slavici”, 
Satu Mare, Rumunia

•	 Liceo Scientifico, Catania,Włochy

•	 angielski

nauczycielka bibliotekarz
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tów zawodowych takich jak tech-
nologia gastronomiczna czy zajęcia 
praktyczne współpracowały przy 
realizacji projektu. Pomocą służyli 
także nauczyciele technologii in-
formacyjnej. 

Projekt jest zaplanowany na 
krótki okres, co mobilizuje uczest-
ników i jest korzystne dla szkoły 
rozpoczynającej współpracę w ra-
mach eTwinningu. Realizacja tego 
typu przedsięwzięcia łączy treści 
różnych przedmiotów i moty-
wuje nauczycieli do współpracy. 
Koordynująca rola nowoczesnej 
biblioteki wspomaga samodzielną 
pracę uczniów w wyszukiwaniu 
informacji w różnych źródłach, 
w ich wyborze i opracowywaniu 
za pomocą technologii informa-
cyjnej. Udział w projekcie uczy 
odpowiedzialności za podjęte 
zadania i umiejętności wzajemnej 
współpracy, zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli.

II miejsce w konkursie 
„eTwinning w szkolnej 

bibliotece 2010”

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości 

•	 adres	strony	internetowej	projektu:	
http://tastesofeurope.wikispaces.com/ 

•	 adres	publicznej	TwinSpace:	
http://twinspace.etwinning.net/index.
cfm

•	 przeglądarki internetowe, poczta 
elektroniczna, Microsoft Office Word, 
Microsoft Office PowerPoint,  
Windows Movie Maker, Wiki
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Cele projektu

•	 nauka języka angielskiego;
•	 poznanie rówieśników z innych 

europejskich krajów;
•	 poznanie zwyczajów i tradycji 

kulinarnych różnych krajów.

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

•	 strona internetowa z pracami  
i przepisami wszystkich partne-
rów jest źródłem materiałów 
dostępnych dla wszystkich 
uczniów i nauczycieli; 

•	 materiały opracowane przez 
polskich uczniów i przez part-
nerów zostały również wydru-
kowane i są wykorzystywane po 
zakończeniu realizacji projektu, 

na zajęciach szkolnych z dziedzi-
ny gastronomii (np. technologia 
gastronomiczna) i języka angiel-
skiego zawodowego;

•	 uczniowie poznali nowe przepisy 
z kuchni różnych krajów, co po- 
szerzyło ich wiedzę z tego zakre- 
su nabywaną na lekcjach w szko-
le. Poznawali różne „smaki” euro-
pejskich przepisów, znajdując  
w nich różnice i podobieństwa;

•	 Projekt pogłębił wiedzę uczestni-
czącej w nim młodzieży na temat 
wspólnej kultury i dziedzictwa 
europejskiego, a także różnic 
kulturowych i obyczajowych, 
przygotowując ją do włączenia  
w wielokulturowy świat;

•	 w procesie realizacji projektu 
wszyscy uczestnicy zwiększyli 
swoje kompetencje w zakresie 
posługiwania się językiem an-
gielskim i narzędziami ICT, po-
szukiwania informacji w różnych 
źródłach, umiejętności prezen-
tacji zdobytej wiedzy; 

•	 udział w projekcie uczniów ze 
słabszymi wynikami w nauce 
(znaczny procent uczniów  
w szkole zawodowej) pozwolił im 
zwiększyć pewność siebie;

•	 realizacja projektu wzbudziła za- 
interesowanie innymi krajami 
europejskimi, zwyczajami i trady-
cjami obyczajowymi, a zwłaszcza 
kulinarnymi. Projekt dostarczył 
uczniom wiedzy, umiejętności  
i postaw, które przygotowują ją 
do większej mobilności i codzien-
nego życia w Europie.

•	 Uczniowie nabyli nowe doświad-
czenia, które w przyszłości mogą 
ułatwić znalezienie pracy na 
rynku europejskim.



Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Projekt może być realizowany na 
każdym poziomie wiekowym,  
w każdej szkole. Stronę interneto-
wą z opisami obyczajów i potraw 
można np. wykorzystać jako źródło 
materiałów do nauki języka angiel-
skiego zawodowego w technikach, 
ponieważ odnosi się do zwycza-
jów i tradycji kulinarnych w Eu-
ropie. Projekt ten dotyczy tematyki 
będącej przedmiotem zaintereso-
wania wielu osób. W zależności 
od typu szkoły może być mody-
fikowany stopień trudności zadań 
(treść i forma jej prezentacji).

Uczniowie samodzielnie  
wybierali i wyszukiwali potrawy 
w różnych źródłach informacji, 

korzystając z usług SCI  
i z porad nauczycieli przed- 
miotów gastronomicznych. 



W czasie realizacji projektu od- 
bywały się cotygodniowe spot-
kania online z partnerami pro- 
jektu. W każdym tygodniu ucz-
niowie korzystając z poczty elek-
tronicznej, utrzymywali kontakt 
z kolegami ze szkół partnerskich, 
wymieniając się wrażeniami do-
tyczącymi współpracy w projekcie 
oraz informacjami na swój temat.
Kwestie, które także były poruszane 
we współpracy między uczniami, to 
życie młodzieży, rozrywka, szkoła, 
moje hobby. 

Współpraca po-
legała na wyszuka-
niu przez polskie- 
go ucznia rówieśni- 
ka ze szkoły part- 
nerskiej i prowa- 
dzeniu z nim kores- 
pondencji elektro- 
nicznej. Innowacją 
zastosowaną w pro- 
jekcie było wyko- 
rzystanie formy wy- 
wiadu przeprowa- 
dzanego z rówie-
śnikiem, który żyje w odmiennych 
realiach. 

Na podstawie otrzymanych od 
uczniów ze szkoły partnerskiej wia- 
domości polscy uczniowie przy-
gotowywali teksty do kolejnych 
numerów e-gazety. Numery e-ma- 
gazynu zamieszczane były na plat- 
formie wikispace raz w miesiącu. 
Przed wstawieniem ich na plat-
formę wikispace nauczyciel języka 
angielskiego sprawdzał popra-
wność językową powstałego ma-
teriału. Z pomocą nauczyciela bib-

liotekarza gotowy tekst i ilustracje 
były zamieszczane w sieci przez 
ucznia.

Zadania realizowane w pro-
jekcie przez polskich uczniów 
obejmowały: prowadzenie kore-
spondencji z młodzieżą ze szkół 
partnerskich, tworzenie polskiej 
wersji językowej e-gazety, pisa- 
nie artykułów na wybrane przez 
uczniów tematy, robienie foto-
grafii do artykułów oraz dobór 
odpowiednich ilustracji do tek-
stów. W kolejnym etapie prac 

polska młodzież 
wysyłała swoje pre- 
zentacje do kole-
gów z krajów part- 
nerskich. Współpra-
ca z partnerami 
projektu nie za-
wsze układała się 
idealnie. Nie wszy-
scy uczniowie chęt- 
nie odpowiadali, 
niektórzy nie odpi- 
sali wcale. Udało się 
jednak przeprowa- 

dzić z kilkoma uczniami wywiady 
drogą elektroniczną (e-mail) oraz 
uzyskać ich odpowiedzi na posta-
wione pytania. 

Była to okazja do podyskutowa-
nia z kolegami z innych państw na 
temat stylu życia, zainteresowań, 
systemu edukacyjnego oraz in-
nych kwestii, a także porównania 
z tym, jak żyje młodzież w Polsce. 
E-gazeta zawiera nie tylko artykuły, 
ale przede wszystkim rozmowy 
młodych uczestników między sobą, 
podczas których zadając pytania  

Ask me about...
Okres realizacji projektu: wrzesień 2009 – czerwiec 2010

Katarzyna Chojnacka

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Gimnazjum nr 1 w Zawierciu
ul. 11 Listopada 22

42-400 Zawiercie
e-mail: gim1@zawiercie.pl

www.gim1.zawiercie.pl

•	 Scoala cu cls.I-VIII Nr. 3  
Zimnicea, Rumunia

•	 Scoala cu clasele I-VIII  
BAZNA, Rumunia

•	 Boydak İlköğretim Okulu, Turcja 
•	 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης - 3rd High 

School of Kozani, Grecja

•	 angielski

nauczycielka bibliotekarz
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i odpowiadając na nie, poznawali 
się wzajemnie.

III miejsce w konkursie 
„eTwinning w szkolnej 
bibliotece 2010”

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości 

•	 http://e-magazine.wikispaces.com

•	 e-mail, TwinSpace
•	 MWord, PowerPoint, program do 

obróbki zdjęć IrfanView 
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Cele projektu

•	 przygotowanie e-magazynu  
w języku angielskim, w którym 
czytelnik znajdzie artykuły na 
różne bliskie młodzieży tematy;

•	 przeprowadzanie wywiadów 
z korespondencyjnymi kole-
żankami i kolegami;

•	 poszerzenie zasobu słownictwa  
w j. angielskim i płynne porozu-
miewanie się w języku obcym;

•	 stworzenie e-gazety, interneto-
wego miesięcznika z wywiada-
mi i artykułami ozdobionymi 
zdjęciami i rysunkami.

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

•	  http://e-magazine.wikispaces.
com

•	 szersza wiedza na temat życia 
młodzieży w innych krajach

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Nauczyciel koordynator projektu 
prezentuje swoje doświadczenia 
zdobyte podczas pracy przy pro-
jekcie, proponując innym na- 
uczycielom przeprowadzenie po-
dobnego działania z uczniami. 
Podczas swoich prezentacji nauczy-
ciel koordynator zwraca szczególną 
uwagę na: aktywną pracę z tekstem, 
tworzenie wywiadu z otrzymanych 
od kolegów korespondencyjnych 
informacji, sposób dodawania 
zdjęć lub innych ilustracji do tek-
stów.
Istnieje również możliwość obej- 
rzenia e-gazety stworzonej przez 
uczniów w sieci. Link do niej znajdu-
je się na stronach www szkoły i sz-
kolnej biblioteki. E-gazeta może 
posłużyć osobom pragnącym wy-
korzystać ten pomysł dla lepszej 
wizualizacji własnego projektu  
o podobnym temacie.

•	 wzrost płynności porozumie-
wania się w języku angielskim 

•	 poszerzenie wiedzy na temat 

pracy przy komputerze i wyko-
rzystania różnych narzędzi ICT

•	 wyeliminowanie negatywnych 
stereotypów myślowych o in-
nych krajach



„Into news” to projekt, w którym 
młodzi ludzie są reporterami, ko-
mentują wydarzenia i przedstawiają 
swój punkt widzenia. W specjalnej 
szkolnej gazecie – biuletynie za-
tytułowanym „eU-TOPICAL” – ucz-
niowie zamieszczają artykuły na 
temat interesujących ich zagadnień 
oraz poważniejszych kwestii doty-
czących Europejczyków. 
Każda edycja dotyczy jednej myśli 
przewodniej, której towarzyszą wy-
da-rzenia organizowane w szkołach 
partnerskich. 

Szkoła polska 
jest założycielem 
niniejszego projek- 
tu, pomysłodawcą 
znacznej liczby 
działań i inicjatyw. 
W polskiej szkole 
projekt był reali- 
zowany w klasach 
gimnazjalnych. Ucz- 
niowie zostali po- 
dzieleni na grupy, 
których liderzy byli 
odpowiedzialni za przebieg po- 
szczególnych etapów. Powstała 
specjalna grupa nauczycieli za-
angażowanych w projekt, którzy 
uczestniczyli w regularnych spot-
kaniach mających na celu analizę 
przeprowadzonych zadań oraz pla-
nowanie przyszłych inicjatyw.

Faza wstępna projektu prze-
biegała niejako dwutorowo. Przede 
wszystkim polegała na przed-
stawieniu grup i szkół partnerskich. 
W szkołach odbyły się także projek-
cje filmów pochodzących z krajów 
szkół partnerskich. Jednocześnie 

uczniowie zdobywali wiedzę po-
trzebną przy redagowaniu gazety 
(np. jak tworzy się nagłówki, jak 
opracowuje się zawartość nu-
meru). W tym celu młodzi ludzie 
odwiedzili lokalne gazety lub 
radia, by zorientować się, jak 
wygląda praca w tych miejscach. 
Następnie, współpracując w gru- 
pach międzynarodowych, ucznio- 
wie opracowali materiały do pier-
wszej edycji biuletynu, którego  
myśl przewodnia dotyczyła kina. 
Drugie wydanie biuletynu po-

święcono tematyce 
Świąt Bożego Naro-
dzenia. W szkołach 
partnerskich odbyła 
się także Wigilia Eu-
ropejska – zaprezen- 
towano zwyczaje 
świąteczne występu-
jące w różnych kra-
jach europejskich. 
Uczniowie opraco-
wali wielojęzyczny 
minisłownik termi- 

nów świątecznych. 
Przy okazji pracy nad 3. edycją 

biuletynu, która dotyczyła muzyki, 
wspólnie śpiewano piosenkę Johna 
Lennona „Imagine”. Zorganizowano 
też Dzień Pokoju, aby uczcić ofia-
ry wojen. Wyjątkowym wydarze-
niem w szkołach było śpiewanie 
w wielu różnych stylach stwo-
rzonej przez polską grupę piosenki 
promującej eTwinning i współpracę 
międzynarodową.

Prowadząc wywiady i samo- 
dzielnie zdobywając informa- 
cje, uczniowie zbierali materiały 

Into news
Okres realizacji projektu: 12 października 2008 – 12 października 2010

Justyna Kukułka

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Zespół Szkół Gimnazjum i SP nr 13 
w Zawierciu

ul. Filaretów 9, 42-400 Zawiercie
e-mail: gimn13@poczta.onet.pl

www.gimn13.republika.pl

•	 The Royal Grammar School, High 
Wycombe, Wielka Brytania

•	 IES MARINA CEBRIÁN, La Laguna, 
Teneryfa, Hiszpania

•	 Heinrich-Böll-Gesamtschule, 
Oberhausen, Niemcy

•	 angielski

nauczyciel języka angielskiego 
w gimnazjum i szkole podstawowej
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do 4. edycji biuletynu, który 
dotyczył sportu. Uczniowie opra-
cowali idiomy związane ze spor-
tem, zorganizowali też mecze naj-
popularniejszych gier w szkołach 
partnerów. 

W 5. edycji biuletynu, który 
dotyczył komputerów, zamiesz-
czono ankietę dotyczącą wpływu 
komputerów na życie młodego 
pokolenia oraz opracowano 
wielojęzyczny minisłownik ter-
minów komputerowych. W celu 
promocji projektu zorganizowano  
w szkołach Spring Day in Europe. 

Opracowywanie wielojęzyczne- 
go słownika terminów zwią- 
zanych z demokracją, zbieranie 
materiałów oraz pisanie artykułów 
zaowocowało wydaniem 6. edy-
cji biuletynu dotyczącego komu- 
nizmu. Przeprowadzono dysku-
sje na temat komunizmu, doko-
nano porównania tego okresu  
z czasem dzisiejszym. 

W 7. edycji biuletynu, który 
dotyczył uroczystości szkolnych, 
uczniowie opracowali prezentacje 
multimedialne „School celebra-
tions”, powstał też wielojęzyczny 
minisłownik słów związanych ze 
świętami. 

Efektywna współpraca pomię-
dzy szkołami partnerskimi zo-
stała zapewniona przez stałą 
wymianę e-maili, czaty, używanie 
narzędzi dostępnych na Twin-
Space, aktualizowanie strony in-
ternetowej projektu i wreszcie 
organizowanie wideokonferencji.  
Uczniowie współpracowali w gru- 
pach międzynarodowych (polsko- 
angielsko-niemiecko-hiszpań-
skich). 

Młodzi ludzie byli zaangażowani 
w cały proces – uczyli się planować, 
realizować zadania oraz wyciągać 

Cele projektu

•	 doskonalenie umiejętności posłu-
giwania się językiem angielskim 
oraz umiejętności komunika-
cyjnych;

•	 doskonalenie umiejętności  
w dziedzinie posługiwania się 
nowoczesnymi technologiami 
komputerowymi;

•	 poszerzenie wiedzy z zakresu 
geografii, kultury, historii, sztuki, 
muzyki, polityki, gospodarki, 
ekonomii, sportu i tradycji innych 
krajów; 

•	 kształtowanie postawy tolerancji 
dla odmiennych kultur;

•	 doskonalenie metod i technik 
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•	  siedem edycji biuletynu  
„eU-TOPICAL”;

•	 wielojęzyczne minisłowniki;
•	 ankiety badające stosunek 

młodych ludzi do tematów 
poruszanych w poszczególnych 
edycjach biuletynu oraz ich 
analiza i opracowanie;

•	 piosenka promująca eTwinning;
•	 zorganizowanie wydarzeń szkol-

nych: Wigilia Europejska, Dzień 
Pokoju, Międzynarodowy Dzień 
Wiosny w Europie, mecze towa-
rzyskie piłki nożnej i siatkówki;

•	 fragmenty nagranych wideo-
konferencji, film pt. ”School life” 
porównujący system edukacji  
w Polsce i Wielkiej Brytanii;

•	 strona internetowa projektu oraz 
TwinSpace;

•	  materiały prezentujące zasady 
dobrego wychowania;

Korzyści odniesione przez   ucz-
niów, nauczycieli, rodziców oraz 
szkoły partnerskie :
•	 udoskonalenie znajomości 

języka angielskiego (nauka 
podstaw języka polskiego przez 
uczniów i nauczycieli brytyjskiej 
szkoły partnerskiej);

•	 poznanie nowego zakresu 
słownictwa i udoskonalenie 
sprawności komunikacyjnych;

•	 udoskonalenie umiejętności 
wykorzystania nowoczesnych 
technologii komputerowych;

•	 poszerzenie wiedzy z zakresu 
różnych dziedzin: polityka, 
gospodarka, ekonomia, kultura, 

wnioski. Stymulowało to ich krea-
tywność, samoocenę i wysokie 
poczucie dowartościowania. Dzięki 
temu projekt okazał się kreatywny, 
oparty na dużej autonomii ucz-
niów. 

Podczas przeprowadzania za- 
dań projektowych stosowane 
były nowoczesne metody naucza- 
nia takie jak: burza mózgów, me-
tody poszukująca i komunikacyjna, 
mnemotechnika, metoda projektu, 
dyskusja dydaktyczna, metoda sy-
tuacyjna, mapa mentalna.

  

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

nauczania;
•	 doskonalenie redagowania 

różnego rodzaju tekstów  
w języku angielskim.



I miejsce 
w  konkursie 

językowym 
eTwinning 2010

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowe Odznaki Jakości w Polsce,  
Hiszpanii, Anglii i Niemczech; 

•	 Europejska Odznaka Jakości; 
•	 I miejsce w krajowym konkursie  

eTwinning w Hiszpanii w 2010 r.; 
•	 projekt znalazł się w wąskiej grupie 

projektów europejskich nominowanych 
w konkursie europejskim eTwinning  
w 2010 r.; 

•	 zdobył nagrodę Komisji Europejskiej 
w kategorii e-skills w edukacji w 2010 
roku.

•	 http://twinspace.etwinning.net/
launcher.cfm?lang=en&cid=32638

•	 http://euscholastic.wikispaces.com

•	 Windows Publisher, Word, Corel,  
galeria zdjęć, archiwum plików, 
Scribd, Flashmeeting, Virtual Lear- 
ning Environment, scrapblog, glog-
ster, Windows Movie Maker, Power-
Point, aparat cyfrowy, drukarka, ksero

•	 Do prac wykorzystano laptopy  
z pracowni języka angielskiego oraz 
komputery z pracowni internetowej.

str. 55

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Projekt może być wykorzystany  
w każdej szkole, gdyż porusza 
sprawy powszechne, dotyczące 
różnych dziedzin życia, istotne 
dla każdego. Artykuły zawarte 
w biuletynie starają się przybli- 
żyć bieżące wydarzenia w Europie 
i problemy współczesnego świata. 
Mogą być wykorzystywane w ka- 
żdej szkole jako teksty do czy- 
tania, słuchania czy dyskusji. Ma-
teriały wypracowane przez ucz-
niów mogą być używane podczas 
lekcji różnych przedmiotów, np. 
WOS-u, historii, muzyki, języka oj-
czystego, matematyki.

sport, muzyka, itd.; 
•	 nabycie umiejętności dzienni-

karskich poprzez redagowanie 
tekstów do biuletynu;

•	 zbliżenie młodych Europejczy-
ków, rozwinięcie wspólnych 
zainteresowań, nawiązanie 
nowych przyjaźni;

•	 efektywne współdziałanie w gru-
pie, wspomaganie się nawzajem.

Młodzi ludzie byli zaangażowani  
w cały proces – uczyli się planować, 

realizować zadania oraz wyciągać 
wnioski. Stymulowało to ich 

kreatywność, samoocenę i wysokie 
poczucie dowartościowania. 



Projekt zakładał współorganizo-
wanie przez grupy partnerskie 
wybranych Światowych Dni z listy 
Narodów Zjednoczonych. Pomysło-
dawcami projektu oraz kalendarza 
uroczystości byli koordynatorzy 
z Polski, Grecji i Zjednoczonego 
Królestwa. 

Powstała grupa składająca się 
z 7 krajów partnerskich w trakcie 
spotkań online decydowała o prze- 
biegu organizowanych dni, dbając, 
aby rezultaty działań były efektem 
wspólnej pracy. Wytwory prac pub-
likowane były następnie na wspól-
nym blogu projektu.

Partnerzy dobierali metody, 
umożliwiające dzieciom jak naj- 
pełniejszą interakcję przy tworze- 
niu rezultatów – multimedialnych 
nagrań, apeli, prac plastycznych, 
spektakli teatralnych, adaptacji sce-
nicznych. Rezultatem końcowym 
projektu było wydanie dowolnych 
gadżetów i ich rozpropagowanie 
w ramach Dni Europy. Dochód 
uzyskany z ich sprzedaży jest 
przeznaczany na rzecz organizacji 
pomagającej dzieciom (w Polsce: 
dla Stowarzyszenia „Integracja”).

W ramach projektu partnerzy 
polscy, greccy i angielscy oferowali 
wzajemną pomoc przy korzysta-
niu z narzędzi ICT dla potrzeb pro-
jektu, poszerzając zakres narzędzi 
znanych pozostałym nauczycie-
lom. W celu bardziej przejrzyste-
go ukazania działań w projekcie 
postanowiono utworzyć oficjalną 
stronę internetową projektu oraz 
kalendarz online. Ponadto w pol-
skim przedszkolu powstał Nauczy-

cielski Zespół Multimedialny.
Kreatywność i innowacyjność 

projektu odnosi się przede wszy- 
stkim do kształcenia postaw oby-
watelskich i prospołecznych oraz 
doświadczania radości z używania 
języków obcych. To, co dla dzieci 
jest w projekcie zabawą (np. za-
pamiętywanie i nagrywanie sen-
tencji w językach partnerów) w rze- 
czywistości służy usprawnianiu 
i uelastycznianiu umysłu do naby-
wania umiejętności językowych. 
Wszelkiego rodzaju głosowania,  
dokonywanie wyborów ma dać 
dzieciom świadomość własnego  
„ja”, kreować indywidualność przy 
zachowaniu szacunku do kolegów 
i nauczycieli.

Obchody Światowych Dni wypeł- 
niały założenia podstawy progra-
mowej, która dotyczy wspiera-
nia wszystkich sfer rozwoju, tj. 
społecznej, językowej, poznawczej,  
artystycznej oraz ruchowo-zdro-
wotnej. Dziecięce współdziałanie 
odbywało się poprzez aktywności 
artystyczne, podczas których reali-
zowano także cele społeczne, takie 
jak: praca w zespole, umiejętność 
dokonywania wyborów, radość 
wzajemnego obdarowywania, sza-
cunek wobec drugiej osoby.

Celebrating International Days for 
a Special Reason
Okres realizacji projektu: 26 września 2009 – 30 czerwca 2010

Anna Krzyżanowska

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Przedszkole nr 48 z Oddziałami  
Integracyjnymi w Zabrzu
ul. Kotarbińskiego 16 
41-819 Zabrze
przedszkole integracyjne@op.pl; 
www.przedszkoleintegracyjne.com

•	 1st Kindergarten of Palaio  
Psychiko, Ateny, Grecja

•	 Southwater Infant School, South-
water, Wielka Brytania

•	 Ysgol Heulfan, Gwersyllt, Wielka 
Brytania

•	 Orczy István Általános Iskola, 
Szeged, Węgry

•	 Gradinita cu program prelungit  
nr. 11, Braila, Rumunia

•	 1° Circolo Didattico “San Giovanni 
Bosco”, Gravina in Puglia, Włochy

•	 angielski oraz języki narodowe: 
grecki, węgierski, rumuński, 
włoski, polski, walijski

nauczyciel wychowania  
przedszkolnego
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Cele projektu

•	 zdobycie wiedzy na temat róż- 
nych zagadnień życia społeczno-
kulturalnego poprzez organiza- 
cję międzynarodowych dni;

•	 kształtowanie predyspozycji do 
nabywania umiejętności  
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To, co dla dzieci jest w projekcie 
zabawą (np. zapamiętywanie  

i nagrywanie sentencji w językach 
partnerów) w rzeczywistości służy 

usprawnianiu i uelastycznianiu 
umysłu do nabywania umiejętności 

językowych.



II miejsce 
w  konkursie 
językowym 
eTwinning 2010

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowe Odznaki Jakości przyznane  
w Polsce oraz Wielkiej Brytanii

•	 blog	projektu:	
www.celebratinginternationaldays.
blogspot.com           

•	 blog	przedszkolny	eTwinning:		
www.przedszkoletwinning.blogspot.
com 

•	 słownik	online:	
http://voicethread.com/#u278580.
b927742

•	 e-książka:	
bookbuilder.cast.org/view.php?op=v
iew&book=30284&page=1php?op=
view&book=30284&page=1

dla	nauczycieli:	
•	 Platforma Ning, Skype i poczta elek-

troniczna
komunikacja	uczniów:	
•	 Flashmeeting
prezentacja	działań:	
•	 blog, Windows Movie Maker, Slide, 

Smilebox, Photo peach, VoiceThread, 
jigsawplanet, bookbuilder

pomoce	do	zajęć: 
•	 glogster, wordle oraz pliki graficzne, 

edytory obrazu, Any Video Converter
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Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

•	 blog projektu, przedszkolny blog 
eTwinning;

•	 obchody Światowych Dni:
•	 Dzień	Pokoju (apel multime-

dialny o pokój na świecie, 
plakaty); 

•	 Dzień	Poczty (paczki z upomin-
kami, relacje multimedialne);

•	 Dzień	Żywności	(baza chara-
ktery-stycznych przepisów 
kulinarnych); 

•	 Dzień	Oszczędzania (skarbonki 
– prace plastyczno-konstruk-
cyjne);

•	 Dzień	Dziecka (lista praw 
dziecka wybrana przez dzieci, 
apel filmowy); 

•	 Dzień	Niepełnosprawności	
(adaptacje sceniczne książki 
E. Carle „Bardzo głodna gąsie-
nica” poprzedzone nagraniami 
tytułów w językach partnerów);

•	 Dzień	Języków	Narodowych 
(quiz multimedialny, słownik 
wybranych przez dzieci słów  
i dialogów w wersji drukowanej, 
słownik online w VoiceThread,  
4 filmy dialogowe);

•	 Dzień	Teatru (e-książka „Mes-
sage in the bottle”);

•	 Dni	Europy (piosenka urodzi-
nowa z okazji 5 lat eTwinning);

•	 Dzień	Środowiska	Naturalnego 
(plakaty promujące zasady 
ochrony poszczególnych ekosys-
temów);

•	 przyrost wiedzy i umiejętności  
w sferze językowej i społecznej 
wśród dzieci (umiejętność uży-
wania wybranych wyrażeń w 6  
językach partnerów, praca w zes-
pole, dokonywanie wyborów); 

•	 poszerzenie kompetencji nauczy- 
cieli w zakresie korzystnia z na-
rzędzi internetowych na różnych 
poziomach zaawansowania;

•	 wzrost umiejętności językowych 
nauczycieli; 

•	 wzrost zaangażowania uczniów  
i ich rodziców;

•	 przedszkole sukcesywnie pozy-
skuje pracowników potrafiących 
realizować proces dydaktyczno-
wychowawczy na miarę wyzwań 
XXI wieku, utrzymujących jakość 
pracy na wysokim poziomie  
w skali miasta  
i regionu.

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Wykreowane prezentacje multime- 
dialne dostępne na blogu projektu  
mogą służyć jako materiał wpro-
wadzający lub podsumowujący  
wybrane zagadnienia prospołe-
czne i proeuropejskie, a ponadto 
jako dodatkowe narzędzia do po-
szerzania kompetencji językowych.

w zakresie języków obcych po-
przez poznawanie elementów 
sześciu języków krajów partner-
skich;

•	 doświadczenie twórczego dzia-
łania płynącego ze współpracy  
z innymi;

•	 nabywanie umiejętności, spraw-
ności i wiedzy z takich dziedzin 
edukacyjnych, jak: sztuka, przy-
roda, ICT i inne;

•	 nawiązanie międzynarodowych 
przyjaźni między dziećmi.



W projekcie uczniowie klas techni-
ków uczący się w zawodzie Kucharz 
w szkołach z różnych krajów euro-
pejskich współpracowali w języku 
angielskim, aby stworzyć materiały 
ilustrujące organizację i przebieg 
nauki w tym zawodzie.
Praca nad projektem odbywała się  
w ramach przedmiotu język an-
gielski zawodowy (dwie lekcje 
tygodniowo). Uczniowie praco- 
wali indywidualnie, w parach  
i w grupach. Czasem 
korzystali z pomocy 
nauczycieli zawodu. 
Zajęcia odbywały się 
w pracowni języka 
angielskiego, w pra-
cowni komputero- 
wej i w pracowni  
gastronomicznej. 
Młodzi ludzie sami 
decydowali o wy- 
miarze pracy, jaką  
wykonają, dzięki 
czemu nie nudzi-
li się i nie zniechęcali, bo nie 
musieli wykonywać zadań zbyt 
łatwych ani zbyt trudnych. Każda 
szkoła sama decydowała o termi-
nie realizacji niektórych zadań, 
natomiast część z nich musiała być 
wykonana pod rygorem czaso-
wym, aby umożliwić pracę szkołom 
partnerskim.

Komunikacja i współpraca mię- 
dzy szkołami partnerskimi prze- 
biegały z wykorzystaniem platformy 
TwinSpace. Instrukcje do kolejnych 
zadań, po uzgodnieniu między 
nauczycielami, były publikowane 
w zakładce „What’s Cooking” na tej 

platformie. Pierwszym zadaniem 
było zarejestrowanie uczniów na 
platformie TwinSpace i wypełnie-
nie przez nich profili. Następnie  
uczniowie wymieniali się infor- 
macjami na temat swoich zainte-
resowań, wykorzystując w tym ce- 
lu forum znajdujące się w części 
„Kącik ucznia” na tej platformie. Na-
uczyciele natomiast mogli publi-
kować stworzone przez siebie ma- 
teriały dydaktyczne w sekcji „Po- 

kój nauczycielski”.
Uczniowie przy-

gotowywali prezen-
tacje na wybrane 
tematy: „Kim je-
stem”, „Mój zawód”, 
„Moja przyszłość”, 
„Znany kucharz”, 
„Jak zostać kucha-
rzem w moim kraju” 
– i publikowali je 
w Internecie. Naj-
ważniejszym i naj-
atrakcyjniejsz ym 

zadaniem okazała się „Kulinarna 
Karuzela” – na podstawie wymieni-
onych produktów tworzono mię-
dzynarodowe potrawy.

Kontakty z rówieśnikami o po- 
dobnych zainteresowaniach i umie- 
jętnościach, wymiana informa- 
cji na temat stylu życia, planów 
i sukcesów w pracy zawodowej 
zapewniły atmosferę zabawy za- 
miast żmudnej nauki, jednocze-
śnie stwarzając okazję do akty-
wnego wykorzystania znajomości 
języka angielskiego w naturalnym 
kontekście.

Sukces odniesiony w projekcie 

How to Become a Chef in Europe
Okres realizacji projektu: październik 2009 – czerwiec 2010

Dominika Tokarz

Polska placówka: 

Szkoły partnerskie:

Język projektu:

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Bobowej

ul. Długoszowskich 1
38-350 Bobowa

e-mail: zsobobowa@pro.onet.pl
www.zso.bobowa.eu

•	 Albrecht-Dürer-Schule, Berufskol-
leg der Stadt Düsseldorf,  

Düsseldorf, Niemcy
•	 Dackeskolan, Mjölby, Szwecja
•	 IPSIA Trebisacce (“E. Aletti”),  

Trebisacce, Włochy
•	 Lycée Professionnel Edouard  

Herriot, Sainte Savine, Francja
•	 Střední škola gastronomie a  

služeb, Přerov, Republika Czech
•	 Vocational school of trade and 

catering, Vratsa, Bułgaria

•	 angielski

nauczyciel języka  
angielskiego
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Kontakty z rówieśnikami o podo- 
bnych zainteresowaniach i umie-
jętnościach, wymiana informacji na 
temat stylu życia, planów i sukcesów  
w pracy zawodowej zapewniły 
atmosferę zabawy zamiast żmudnej 
nauki, jednocześnie stwarzając 
okazję do aktywnego wykorzystania 
znajomości języka angielskiego  
w naturalnym kontekście.
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III miejsce 
w  konkursie 

językowym 
eTwinning 2010

Inne nagrody:

Dokumentacja projektu w formie 
elektronicznej:

Użycie ICT w projekcie:

•	 Krajowa Odznaka Jakości przyznana  
w  Polsce, Republice Czech, Francji  
i  w Niemczech

•	 http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p18509/welcome

•	 wideokonferencja (flashmeeting), 
e-mail, forum, 

•	 inne programy (PowerPoint, zdjęcia  
i obrazy, wiki), 

•	 TwinSpace
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Cele projektu

•	 wymiana doświadczeń uczniów  
w zawodzie Kucharz z różnych  
krajów Europy;

•	 porównanie systemów kształ-
cenia zawodowego w krajach 
europejskich;

•	 porównanie oczekiwań uczniów  
w momencie rozpoczęcia nauki  
z rzeczywistymi doświadcze-
niami zawodowymi;

•	 wymiana zainteresowań zwią-
zanych z pracą: ulubione obszary 
działań w kuchni, ulubione 
potrawy.

Osiągnięte rezultaty 
i korzyści 

•	 TwinSpace: blog, forum, wiki, 
galerie zdjęć, poczta TwinSpace 
Mailbox;

•	 prace uczniów – prezentacje PPT 
„Kim jestem”, „Sławni kucharze”, 

Upowszechnianie 
i wykorzystanie 
rezultatów projektu

Projekt może być z powodzeniem 
prowadzony w każdej szkole,  
w której kucharze uczą się języka  
angielskiego. Może być również 
przetworzony i wykorzystany  
w pracy z uczniami innego zawo- 
du. Stworzone przez uczniów pre-
zentacje mogą być wykorzystane  
w pracy z innymi klasami.

„Jak zostać kucharzem w Polsce”;
•	 materiały dydaktyczne, scenariu-

sze lekcji – publikowane przez 
nauczycieli w przestrzeni Twin-
Space;

•	 nawiązane znajomości;
•	 poznanie systemów kształcenia 

zawodowego w innych krajach;
•	 materiały dydaktyczne dla na-

uczycieli;
•	 prezentacje szkół, znanych 

kucharzy, galerie zdjęć;
•	 aktywne wykorzystanie języka 

angielskiego zawodowego  
w sposób czynny i w naturalnym 
kontekście, przy maksimum 
autonomii ucznia, zwiększenie 
zasobu słownictwa tematy-
cznego;

•	 współpraca w parach, grupach, 
wzajemna pomoc, organizacja 
własnej nauki i pracy, tworzenie 
własnych potraw;

•	 nabywanie i doskonalenie umie-
jętności tworzenia, publikowania  
i przeglądania materiałów  
elektronicznych;

•	 kształtowanie postawy otwar-
tości na inne kultury, dostrze-
ganie zwią-zków z innymi 
krajami.

polega na tym, iż pomimo prob-
lemów związanych z brakiem 
materiałów do nauki języka an-
gielskiego zawodowego (lub 
ich wysoką ceną), jak też niską 
motywacją i skromniejszymi niż 
w liceach umiejętnościami języko-
wymi uczniów, które z kolei wpły-
wają na obniżenie motywacji na- 
uczycieli, udało się osiągnąć 
założone cele, czego  dowodem są 
osiągnięte rezultaty i odniesione 
korzyści.

Niniejszy projekt jest dowo-
dem na to, że nauka języka obcego 
zawodowego może być zabawą 
zarówno dla uczniów, jak i dla 
nauczycieli i niesie ze sobą wiele 
korzyści, wykraczających daleko 
poza  znajomość terminologii za-
wodowej.








