


      Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. uczniowie klas 
gimnazjalnych, mają obowiązek udziału w realizacji 
gimnazjalnego projektu edukacyjnego, rozumianego 
jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na 
celu rozwiązanie konkretnego problemu  
z zastosowaniem różnych metod. 

    Na początku roku szkolnego 2014/15 zaplanowałam 
realizację projektu edukacyjnego ze swoją klasą 
wychowawczą. Przeglądając strony internetowe, 
zapoznałam się z założeniami eTwinningu. Na oficjalnej 
stronie internetowej znalazłam ofertę szkoleo.  



 

Krajowe seminarium kontaktowe w Warszawie 
  

      Seminarium odbędzie się w dniach 20-21 października  
w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania jest 
„Przedsiębiorczośd”, jednak zapraszamy nauczycieli dowolnej 
specjalności, którzy chcą rozpocząd działania w programie 
eTwinning, zainteresowanych realizacją przez Internet, projektu 
edukacyjnego we współpracy z inną polską szkołą. 
 
     Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i dokonania 
rejestracji na stronie seminarium. 



Program konferencji zakładał: 
 

 Wstęp do eTwinning 
 Przykłady dobrych praktyk  
 Wykład interaktywny prof. Wiktor Askanas  
 Sesja plenarna  
 Warsztaty  
 Planowanie projektu 
 Rejestracja projektów 
 Rozdanie certyfikatów, zakooczenie seminarium 



 



 



Po zapoznaniu się z ramowymi 
założeniami, pracując w grupach razem 

z koleżankami, stworzyłyśmy ramy 
przyszłych działao.  

Ustalenia wprowadziłyśmy  
na platformę Twin Space. 







»Po przyjeździe do Chełma 
zaproponowałam realizację 

projektu mojej klasie. 
Zaplanowaliśmy kolejne 

działania.  



5 listopada w naszej szkole odbyły się pierwsze 
zajęcia projektowe, na których poznaliśmy 
 m. in. tworzenie prezentacji  w programie 

Prezi.  Wybraną najciekawszą formę 
umieściliśmy na TwinSpace. Dużymi krokami 

zbliżał się dzieo Niepodległości i związane z nim 
nasze zadanie- zebranie informacji  
o obchodach na terenie Chełma. 



» Nasze kolejne zadanie związane z nauką  
i odśpiewaniem pieśni patriotycznej 
wykonaliśmy bez trudu.  Efekty nagraliśmy 
 i zamieściliśmy w sieci. Następnie zebrano 
informacje na temat pieśni patriotycznych. 
Kolejnym zadaniem do wykonania było  
zebranie informacji o miejscach pamięci na 
terenie Chełma. Nas szczególnie interesowały 
dwa: Pomnik Niepodległości i Cmentarz przy 
ulicy Lwowskiej. 



» 14 listopada wybraliśmy się na wycieczkę 
szlakami miejsc pamięci. Nasze zmagania 
ilustruje fotorelacja. Obecny w czasie wędrówki 
nauczyciel historii usystematyzował zdobyte 
przez nas wiadomości.  

 

» Następnie nasze kroki  skierowaliśmy do BP, 
gdzie stworzyliśmy plakaty okolicznościowe.  

 



Działania projektowe 
podsumowaliśmy 

 w trakcie zebrania 
 z rodzicami.  







 

Celami przeświecającymi moim działaniom były 
» Zdobycie  wiedzy kulturowej umożliwiającej współpracę na 

płaszczyźnie zrozumienia i tolerancji; 
» stworzenie zestawu wartości ważnych dla młodego 

Europejczyka; w tym tolerancji i patriotyzmu; 
» doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych 

technologii; 
» doskonalenie umiejętności językowych uczniów; 
» doskonalenie umiejętności pracy grupowej i współpracy z 

innymi; 
» refleksja nad istotnymi wartościami. Wszystkie one zostały 

zrealizowane. 
 



Obecnie planuję rozpoczęcie wędrówkę po 
świecie gramatyki języka polskiego, projekt 
skierowany do uczniów szkoły podstawowej  

Przygoda  
z eTwinningiem okazała się dobrą zabawą, 

 do wzięcia udziału,  
w której serdecznie zapraszam! 




