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SPEAKING CAN BE FUN! 

Projekt e-twinning realizowany przez uczniów z gr. 2 klasy 3ti 

we współpracy ze szkołami z Turcji, Mołdawii, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Chorwacji i Czech 

 

1. O projekcie 

Projekt skupia się na ćwiczeniu umiejętności komunikacji pomiędzy uczniami ze szkół 

partnerskich. Uczniowie porozumiewają się z zagranicznymi partnerami w celu wykonania 

zadań.  Aby je wykonać, uczestnicy projektu posługują się technologia komunikacyjną,  

a  w szczególności narzędziami web tools 2.0.  

 

2. Przebieg projektu 

Październik  2019 

Na początku działań uczniowie i nauczyciele przedstawili się za pomocą profili ilustrowanych 

avatarmi i zapoznali się z profilami innych uczestników projektu. 

 

Uczniowie przygotowali krótką prezentację szkoły poprzez film umieszczony na youtube.pl. 

https://www.youtube.com/watch?v=k12ZY9sO2ig 

 

Kolejnym krokiem było wypełnienie ankiety dotyczącej oczekiwań związanych z udziałem  

w projekcie i przeprowadzenie burzy mózgów na temat czym jest eTwinning? 

 
 

 

Poza tym uczniowie przygotowali plakat z informacją o projekcie, a opiekun wziął udział  

w videokonferencji by przedyskutować kolejne działania z nauczycielami z partnerskich szkół. 

https://www.youtube.com/watch?v=k12ZY9sO2ig
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Listopad 2019 

Pierwszym zadaniem było przygotowanie propozycji logo projektu, przeprowadzenie 

głosowania na najlepsze logo poprzez szkolną stronę internetową oraz portal facebook, 

ogłoszenie zwycięzcy w formie publikacji informacji na tablicy na holu szkoły. 

http://zsberg.nazwa.pl/n-zsberg/2019/11/16/projekt-etwinning-trwa-

glosowanie/https://www.facebook.com/zsberg/photos/rpp.316138591749503/2999069916

789677/?type=3&theater 

https://docs.google.com/forms/d/16P_WLh1DkeXRxJqEhNKaSPh_uHZC5kkz0FJmW3rqcA4/e

dit?fbclid=IwAR12B_AHN0qxbT2kY5MnG9CGvGyLT1c31D3GTi57KpJjllPCGO-4Nv7_mjs 

 

http://zsberg.nazwa.pl/n-zsberg/2019/11/16/projekt-etwinning-trwa-glosowanie/
http://zsberg.nazwa.pl/n-zsberg/2019/11/16/projekt-etwinning-trwa-glosowanie/
https://www.facebook.com/zsberg/photos/rpp.316138591749503/2999069916789677/?type=3&theater
https://www.facebook.com/zsberg/photos/rpp.316138591749503/2999069916789677/?type=3&theater
https://docs.google.com/forms/d/16P_WLh1DkeXRxJqEhNKaSPh_uHZC5kkz0FJmW3rqcA4/edit?fbclid=IwAR12B_AHN0qxbT2kY5MnG9CGvGyLT1c31D3GTi57KpJjllPCGO-4Nv7_mjs
https://docs.google.com/forms/d/16P_WLh1DkeXRxJqEhNKaSPh_uHZC5kkz0FJmW3rqcA4/edit?fbclid=IwAR12B_AHN0qxbT2kY5MnG9CGvGyLT1c31D3GTi57KpJjllPCGO-4Nv7_mjs
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Braliśmy też udział w głosowaniach na najlepsze logo ogłaszanych przez inne szkoły biorące 

udział w projekcie. 

 

Uczniowie wypełniali także formularze zawierające informacje o swoich zainteresowaniach, 

upodobaniach, planach i wyglądzie i umieszczali je na padlecie. 

https://padlet.com/madziakijek77/mac1dx0zim0d 

Poznaliśmy naszych partnerów do kolejnego zadania – uczniów ze szkoły ATATÜRK 

ANADOLU LİSESİ z Şahinbey w Turcji. Na podstawie formularzy opublikowanych przez 

naszych partnerów  przygotowaliśmy serię  animowanych avatarów reprezentujących 

poszczególne osoby z grupy  tureckiej. 

https://padlet.com/efsaneci/6uq4pirv1xgx 

 

GRUDZIEŃ 2019 

Czat z kolegami z Turcji pozwolił bliżej się poznać, wymienić informacje o naszych krajach, 

zwyczajach, kuchni. 

 
Koniec roku to czas życzeń świątecznych i noworocznych. Naszym zadaniem było 

przygotowanie e-kartek dla parterów z innych krajów. Zostały zamieszczone na padlecie : 

https://padlet.com/efsaneci/yuk6djrh2j4i 

https://padlet.com/madziakijek77/mac1dx0zim0d
https://padlet.com/efsaneci/6uq4pirv1xgx
https://padlet.com/efsaneci/yuk6djrh2j4i
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