Projekty eTwinning
Działania w ramach programu obejmują łączenie i współpracę bliźniaczych szkół w Europie
za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet współdziałają, wymieniają się informacjami
oraz materiałami do nauki.
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom oraz
nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Korzyści ze współpracy szkół, w ramach programu eTwinning mogą być rozpatrywane na
wielu płaszczyznach.
Uczniowie:







będą zwiększać swoje umiejętności językowe
staną się bardziej otwarci na innych,
będą bardziej angażować się w proces uczenia się dzięki atrakcyjnym formom
prowadzenia zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych,
będą rozwijać swoje umiejętności korzystania z technologii komputerowych
i informacyjnych,
nauczą się komunikować z kolegą z innego kraju w wybranym języku obcym
a przy tym mogą realizować tematy zapisane w podstawach programowych
poszczególnych przedmiotów.

Nauczyciele, dyrektorzy szkół mogą spojrzeć z dystansem na swoje szkolne problemy
i dotychczasowe rozwiązania, i spróbować dokonać zmian czy niezbędnych korekt
sprawdzając metody stosowane w innych szkołach europejskich.
Więcej informacji na stronie http://ww.etwinning.pl

Projekty realizowane w naszej szkole
Nauczyciel koordynujący : Magdalena Czop-Niewolik

Rok szkolny 2017/2018

„Cudze chwalicie swego nie znacie” – Projekt polegał na zainteresowaniu swoim
miastem współpartnera w projekcie. Miałyśmy na myśli wymianę informacji dotyczącej
interesujących miejsc naszego regionu w formie elektronicznej i papierowej.
Szkoły biorące udział:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie, Nysa Polska
Lucyna Furdykoń ( założyciel )
Szkoła Podstawowa nr 14 w Gliwicach, Gliwice.Polska
Magdalena Czop -Niewolik ( założyciel )
Więcej informacji :
https://twinspace.etwinning.net/42425/materials/images
https://twinspace.etwinning.net/42425/materials/files

„Easter workshop”- Głównym celem projektu było znalezienie nowych technik
w wykonywaniu prac wielkanocnych a także poznanie tradycji wielkanocnych w danym
państwie oraz stworzenie i zaprezentowanie piosenki wielkanocnej w języku angielskim lub
ojczystym.
Wszystkie dzieła (kartki, prace plastyczne, wyroby z masy solnej, gliny, pisanki styropianowe
ozdobne) , piosenka oraz tradycje polskie przedstawione w języku angielskim zostały
umieszczone

w

formie

pliku,

zdjęć,

filmiku

na

platformie

etwinning.

Szkoły biorące udział:
Materská škola Tatranská Kotlina, Vysoké Tatry Słowacja
Alena Jankulíková ( założyciel )


Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174, Rakovník Republika Czech

Kateřina Hanychová ( założyciel )
 Základná škola s materskou školou Veľká Lehota, Veľká Helota Słowacja
Alica Búryova
 Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné, Słowacja
Erika Lukáčová
 Materská škola Giraltovce, Giraltovce Słowacja
Jana Antolíková
 Základná škola, Ulica 8.mája 640/39, 089 01 Svidník, Słowacja
Jana Kosárová
 Szkoła Podstawowa nr 14, Gliwice Polska
Magdalena Czop –Niewolik

 ZŠ s MŠ Podbiel, Podbiel Słowacja
Monika Siteková
 Acıbadem Doğa Koleji Bilim Kampüsü, skwar Turcja
ŞEYMA ÇAKIR
Więcej informacji :
https://twinspace.etwinning.net/64124/home
https://twinspace.etwinning.net/64124/materials/images
https://twinspace.etwinning.net/64124/materials/videos
https://twinspace.etwinning.net/64124/materials/files

Rok szkolny 2018/2019

"Sportujemy cały rok" – Głównym tematem projektu będzie zapoznanie dzieci ze
zdrowym stylem życia. Tematyka będzie zawierała: zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną,
ochronę zdrowia psychicznego, edukację zdrowotną i wypoczynek).
Szkoły biorące udział:


Materská škola, Vyšný Žipov Słowacja

Andrea Hricová (założyciel)

 Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza, Puławy Polska
Beata Tarka

 Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174, Rakovník Republika
Czech

Jana Kovářová


Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174, Rakovník Republika Czech



Kateřina Hanychová (założyciel)
Szkoła Podstawowa nr 14, Gliwice Polska
Magdalena Czop –Niewolik



ZŠ a MŠ Neplachovice, Neplachovice Republika Czech

Tereza Pethsová

