
WRITING CAN BE FUN! 

Projekt eTwinning realizowany w roku szkolnym 2020/21 przez uczniów klasy 

4tg oraz 2tg pod opieką pani Magdaleny Kijek we współpracy ze szkołami z 

Turcji, Azerbejdżanu, Mołdawii, Macedonii i Chorwacji 

Dzięki temu projektowi uczniowie będą wspólnie tworzyć wypowiedzi  poprzez 

komunikację, współpracę i interakcję. 

 

CELE PROJEKTU 

 Rozwijanie 4 umiejętności językowych uczniów (czytania, pisania, 

mówienia, rozumienia ze słuchu) 

 Rozwijanie umiejętności komunikacji, współpracy, krytycznego myślenia, 

kreatywności zarówno uczniów, jak i nauczycieli, 

 Poprawienie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, 

 Rozwijanie empatii, 

 Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów przez uczniów. 

PRZEBIEG PROJEKTU 

PAŹDZIERNIK 2020 

 Przystąpienie do projektu, zapoznanie z zasadami e-bezpieczeństwa, 

podpisanie zgody przystąpienia do projektu 

 Stworzenie google mapy z opisem szkół partnerskich 

 

 



 Przygotowanie przez nauczycieli awatarów z autoprezentacją, 

zamieszczenie ich na twinspace 

 Przygotowanie przez uczniów awatarów oraz autoprezentacji  

https://padlet.com/writingcanbefun2020/Bookmarks 

 Ankiety dla uczniów i nauczycieli dotyczące oczekiwań związanych z 

projektem oraz doświadczeń związanych z eTwinningiem 

 

 

 

LISTOPAD 2020 

 14 XI – konferencja dla nauczycieli, omówienie celów projektu, zadań 

oraz sposobów ich realizacji 

 Stworzenie infografiki przy współpracy ze wszystkimi partnerami 

projektu 

https://padlet.com/writingcanbefun2020/Bookmarks


 

 

GRUDZIEŃ 2020 

 8 XII – konferencja dla uczniów i nauczycieli, zapoznanie się, 

przedstawienie oczekiwań związanych z projektem 

 Pisanie otwartego opowiadania „Crazy Mission by James”  przy 

współpracy z trzema partnerskimi szkołami, wszyscy uczestnicy projektu 

wybierali tytuł opowiadania. Efekt naszej wspólnej pracy można zobaczyć 

tutaj: https://zsbergedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kijekmagdalena_zsberg_edu_pl/EVCS

rRuqU_tKmGdUxO9cU9EBhsNH0o3rL-MNAk63Sl3-bw?e=aN7iMZ 

 17 XII – konferencja dla uczniów i nauczycieli – spotkanie świąteczno-

noworoczne, przedstawienie tradycji i zwyczajów związanych z 

obchodami Bożego Narodzenia i Nowego Roku w naszych krajach 



 

STYCZEŃ 2021 

 Konkurs na logo projektu 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Podczas etapu szkolnego 

społeczność Zespołu Szkół im. L. Bergerowej brała udział w głosowaniu 

na jedną pracę spośród sześciu przygotowanych przez uczniów naszej 

szkoły uczestniczących w projekcie. Etap szkolny konkursu wygrał projekt 

przygotowany przez Kubę Gierzyńskiego z klasy 4tg i reprezentował naszą 

szkołę w etapie międzynarodowym. W drodze głosowania przez 

społeczność eTwinning w II etapie został wyłoniony zwycięzca konkursu – 

praca Kuby spodobała się większości głosujących i tym samym zyskała 

miano oficjalnego logo projektu. 

 

 
 



 Wspólna praca nad rozprawką  Does the use of computers/technology 

in class benefit th educational process? Uczniowie brali udział w 
czacie na twispace, by omówić z kolegami z innych szkół argumenty, 
które można wykorzystać w eseju, a następnie przy współpracy z 
partnerami napisali tekst rozprawki. 

 11 II odbyła się konferencja (zoom meeting) podsumowująca zadania 
zrealizowane w styczniu. 
 
LUTY 2021 

 9 II Dzień Bezpiecznego Internetu – z tej okazji odbyła się dyskusja na forum 

(twinspace), a także uczniowie mieli możliwość zagrać w gry o tematyce 
związanej z tym szczególnym dniem.  
https://quizizz.com/admin/quiz/601c74323a5a46001cbbe345/is-it-safe-or-
unsafe 
https://learningapps.org/display?v=p4tv48r7k21 
https://quizizz.com/admin/quiz/601c74323a5a46001cbbe345 

 18 II konferencja (zoom meeting) poświęcona omówieniu zadań na luty, 
dyskusji na temat filmów, przeprowadzony także został quiz wiedzy o krajach 
partnerów biorących udział w projekcie 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/601c74323a5a46001cbbe345/is-it-safe-or-unsafe
https://quizizz.com/admin/quiz/601c74323a5a46001cbbe345/is-it-safe-or-unsafe
https://learningapps.org/display?v=p4tv48r7k21
https://quizizz.com/admin/quiz/601c74323a5a46001cbbe345

