
 

Rok szkolny 2021/2022 

 

Realizacja zadań zaplanowanych na pierwszy rok trwania projektu przebiegała 

zgodnie z planem. Niemożliwe jednak było zorganizowanie żadnej z mobilności w roku 

szkolnym 2020/21 ze względu na sytuację epidemiczną, a tym samym zadań z nimi 

powiązanych.  

Również w drugim roku projektu szkoły partnerskie pracowały w różnym trybie, co 

w pewnym stopniu wpłynęło na tok i metody naszych działań. Na spotkaniu (online ) 

koordynatorów postanowiliśmy, że będziemy realizować kolejne zaplanowane zadania z 

wykorzystaniem dostępnych środków, metod i możliwości, tak by projekt rozwijał się 

według harmonogramu, by grupa projektowa nawiązała kontakt i wspólna praca wnosiła 

nieco radości i urozmaicenia w życie naszych uczniów pozbawionych wielu 

dotychczasowych atrakcji.   

Krótkie okresy obecności w szkole wykorzystywaliśmy na wykonanie zadań 

wymagających działań grupowych, niektóre możliwe były również do wykonania w małych 

grupkach nawet podczas pracy online.  

Nieliczne zadania zostaną przez nas i przez partnerów  uzupełnione w dodatkowym 

czasie, o który postanowiliśmy projekt przedłużyć ( o 11 miesięcy w roku szkolnym 

2022/23).  

Każda ze szkół wykonała zadania, które była w stanie wykonać w aktualnej sytuacji i 

dzieliła się ich rezultatami na eTwinningu i innych wspólnych wirtualnych przestrzeniach, a 

także w swoim środowisku lokalnym.  

Jako szkoła koordynująca dbaliśmy o nawiązanie dobrych relacji partnerskich. Często 

kontaktowaliśmy się z partnerami, co pozwoliło na właściwy przepływ informacji i 

monitorowanie przebiegu, jakości i terminowości działań.  

 

 Na pierwszą mobilność naszego Projektu czekaliśmy ponad rok. Było to 

najważniejsze wydarzenie jesieni, ale wykonaliśmy również  szereg zadań ujętych na drugi 

rok działań zaplanowanych w harmonogramie projektu.  



 

- Świętowaliśmy : 

• Europejski Dzień Języków- uczestnicy projektów aktywnie włączyli się w 

ogólnoszkolne działania promujące uczenia się języków obcych. Towarzyszyła im 

akcja informacyjna o korzyściach wynikających ze znajomości obcych języków. 

(plakaty, ulotki, zabawy i konkursy językowe).  



• Dużym zainteresowaniem wśród uczniów wszystkich klas cieszyło się zadanie 

„Wakacyjny lapbook”- stworzenie wakacyjnych lapbooków z wykorzystaniem 

zdjęć i zgromadzonego 

słownictwa. Lapbooki  oprócz wakacyjnych wspomnień zawierały również zestawy 

słownictwa (zarówno w języku ojczystmy, jak i angielskim) dotyczącego wakacji . 

Ich zdjęcia oraz zdjęcia z wystawy zostały zamieszczone na eTwinning. 

  

 

Stałe punkty w programie grup projektowych  

 

• Międzynarodowy Dzień Kropki  

• Tydzień kodowania 

• Tydzień Erasmusa 

 Powyższe zadania weszły już do kalendarza wydarzeń szkolnych i są okazją do 

przeprowadzania działań w zespołach klasowych oraz w grupach uczniów realizujących 

bieżące międzynarodowe projekty. Zawsze jest to czas zabawy, atrakcji i okazji do nabycia 

nowych umiejętności, a także podzielenia się swoimi umiejętnościami z uczniami innych 

szkół. 

 

- Przeprowadziliśmy działania proekologiczne: 

• „Daj drugie życie swoim używanym przedmiotom”.  

Zadanie polegało na wykorzystaniu zabawek zalegających w szufladach, ich 

połamanych części i stworzenia przedmiotów użytkowych, które 



mogą nadal służyć w życiu codziennym ( biżuteria, dekoracje do pokoju, breloczki). 

Ponadto uczniowie robili przegląd swoich plecaków w celu określenia ile 

plastikowych przedmiotów noszą, na co dzień szkoły. 

  

 

• „Wyzwanie – plastikowa butelka”.  

Stworzenie postaci, która będzie symbolizowała potwora – personifikację istoty 

zagrażającej porządkowi świata i zanieczyszczającej nasze środowisko. 

 

 

 

Okres pomiędzy pierwszą mobilnością, a początkiem drugiego semestru upłynął w 

cieniu pandemii. Kolejny raz musieliśmy dostosowywać formy pracy nad zadaniami 

projektowymi do sytuacji i możliwości w każdej ze szkół.   

- Uczniowie nauczyli się świątecznej piosenki w języku angielskim i zaśpiewali ją dla 

partnerów projektu z życzeniami świątecznymi. 



                                                      
 

  2 semestr rozpoczęliśmy od pracy nad e-bookiem projektu oraz przygotowaniami 

do mobilności w Turcji. 

Na spotkaniu online koordynatorów zostały ustalone zasady tworzenia tego produktu 

i terminy przygotowania kolejnych jego części.  

Uczestnicy mobilności C1 w Polsce nagrywali wypowiedzi na temat swoich 

doświadczeń z tego spotkania, zapis wypowiedzi i kilka zdjęć z wymiany.  (2-4 zdjęcia 

wklejone w programie Word)). Podczas mobilności w Turcji uczestnicy przeszli szkolenie 

jak pracować z e-bookiem i rozpoczęli jego tworzenie.  

 

 

 

Pomimo dużej niepewności związanej z ciągle trwającym zagrożeniem covidowym 

oraz działaniami zbrojnymi na Ukrainie udało nam się doprowadzić do drugiej mobilności 

C2 w Turcji, niestety bez udziału szkoły portugalskiej. Podczas warsztatów ICT uczestnicy 

mobilności wprowadzili materiały do części tureckiej ebooka- swoje wspomnienia, zdjęcia, 

filmiki itp. 



 

 



 

Zadaniem poprzedzającym kolejną mobilność były obchody światowego dnia 

wody.  

Uczestnicy projektu przygotowywali prezentacje, filmiki oraz quiz wiedzy o 

oszczędzaniu wody. Przygotowali również pokaz eksperymentów dla najmłodszych  

uczniów.  Zaplanowane w harmonogramie konkursy- plastyczny dla uczniów młodszych( 

np. ptaki brodzące)  i dla  starszych - plakat promujący oszczędzanie wody) odbędą się w 

uzupełniającym czasie  projektu w przyszłym roku szkolnym. 

.  

Tematem przewodnim zadania Plastik w morzu/oceanie był ocean / morze i jego 

mieszkańcy oraz wpływ, jaki ma zanieczyszczenie plastikiem na życie w tych 

środowiskach. Uczniowie mieli za zdanie przygotować komiks ( narzędzia cyfrowe) 

przedstawiający warunki życia w zanieczyszczonym oceanie z perspektywy wybranego 

przez siebie zwierzęcia morskiego.  

 

 



Kwiecień rozpoczął czas przygotowań do trzeciej mobilności C3 w Portugalii. 

Uczestnicy projektu oraz chętni uczniowie wszystkich klas wykonywali zadania promujące 

wiedzę o Portugalii oraz Maderze, wyspie, którą zamieszkują nasi partnerzy. Dodatkowym 

tematem było zagrożenie w sieci.  

 

Materiały przygotowywane w tym okresie zostały wykorzystane do prac w grupach 

międzynarodowych podczas spotkania w szkole portugalskiej. 



 

Podobnie jak po wcześniejszych mobilnościach, wspomnienia, zdjęcia i przemyślenia 

z tej mobilności zostały naniesione do portugalskiej części e-booka projektu zarówno przez 

gości jak i gospodarzy. 



 

Kolejnym produktem partnerskiego spotkania są przewodniki po Maderze stworzone 

przez uczestników wymiany, którzy gromadzili materiały i informacje do swojego 

przewodnika również w czasie pobytu na wyspie 

 

  

 

Zadanie Projektowy Tydzień umiejętności- talent show zostanie zrealizowane 

dodatkowym roku projektu i będzie miało charakter podsumowujący cały projekt.   

Przed uczestnikami projektu kolejny rok działań. Będą się do niego przygotowywać 

również w czasie wakacyjnego odpoczynku, ponieważ tematem przewodnim naszych 

zadań zaplanowanych na Europejski Dzień Języków we wrześniu będzie słownictwo 

opisujące różnorodność krajobrazu (góry, morza, lasy, łąki itp.)  

Uczestnicy projektu będą tworzyć kolejne lapbooki z wykorzystaniem wakacyjnych 

zdjęć i zgromadzonego słownictwa. 



 

 

 


