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Transfer, Share and Communicate
projekt eTwinning jako innowacja pedagogiczna na godzinie do 

dyspozycji wychowawcy, CZAS TRWANIA 10 MIESIĘCY



Cele projektu 

- przełamanie barier komunikacyjnych wśród nastolatków 
- współpraca w grupie rówieśniczej
- poznanie kultur innych krajów
- zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami ICT do współpracy 

i komunikacji
- poznanie alternatywnych form komunikowania się
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego



Partnerzy:



Dlaczego Transfer Share and Communicate 

- pierwszy projekt, którego byłam współzałożycielem, brak 
doświadczenia

- projekt zgłoszony w szkole jako innowacja pedagogiczna 
- projekt skazany na niepowodzenie - założyciel projektu 

wycofał się z realizacji, bo zadania nie były realizowane 
zgodnie z jego pomysłem (brak elastyczności)

- mimo początkowej porażki projekt zakończył się sukcesem!!! 



Wyróżnienia

Wyróżnienie w inicjatywie “Move2Learn, Learn2Move” - przejazd do partnerów 
projektowych do Włoch

Krajowa Odznaka Jakości Europejska Odznaka Jakości



Jak poradziliśmy sobie z trudnościami?
- wytrwale dążyliśmy z uczniami do celu
- zaprosiłam nowych partnerów do współpracy
- zachęcałam nauczycieli do aktywności w projekcie - warto 

wymienić się adresami e-mail
- wysyłałam “przypominajki” na temat kończących się terminów
- uczestniczyłam w kursach on-line “Tydzień z …”,  aby stać się

atrakcyjnym partnerem dla innych eTwinnerów
- zmodyfikowałam działania projektowe



Narzędzia wykorzystane w projekcie

1. TwinSpace 2. Tagxedo               3. Padlet          

4. Fodey 5. PowerPoint           6. 

GoogleForm            7. Emaze         8. Class tools     

9. Tricider 10. AnswerGarden   11. 

Facebook 12. ZeeMaps 13. Adobe 

Connect  14. LearningApps    15. Vimeo 

16. Youblisher 17. Kody QR



Jak pracowaliśmy?
ETAP I - Organizacyjny 

- wspólne zaplanowanie działań - GoogleForm
- podział na grupy międzynarodowe - Ankieta
- nagraliśmy filmiki z pozdrowieniami - Vimeo
- prezentacja krajów i partnerów projektowych - Padlet, 
- tworzenie logo i wybór najlepszego Głosowanie na najlepsze 

logo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiVpg5TVB-sHIkO1Ef44sl6rNkACLs9zmwdFET2w0bIBaIUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0UoIQpTMYchCFIl0Y6iD7dut4bWow5boTS_FbAeNoRCaqxQ/viewform


Jak pracowaliśmy?
Etap II - etap główny

współpraca w grupach międzynarodowych 

TEMAT 1  - interesujące miejsca w moim mieście - PowerPoint

TEMAT 2  - interesujące osoby w moim kraju EMAZE

TEMAT 3 - Kultura i tradycja - PowerPoint

TEMAT 4 - Narodowe święta - e-book

TEMAT 5 - Sposób życia nastolatków - PowerPoint

https://www.emaze.com/@AQITIIRR/famous-polish
http://www.youblisher.com/p/1840285-Nationale-Holidays/


Jak pracowaliśmy?
Etap III - podsumowanie projektu

- ankieta ankieta ewaluacyjna
- aplikacja o Odznakę Jakości
- zgłoszenie do  konkursu europejskiego “Move2Learn, 

Learn2Move” i przejazd do partnerów projektowych 
zaowocowały kolejnym projektem eTwinning i współpracą
upowszechnianie

https://twinspace.etwinning.net/26251/pages/page/245180
https://etwinning.pl/move2learn-learn2move-od-etwinning-do-corato/


Efekty współpracy

Międzynarodowy słownik

Logo projektu

Tricider - Najlepsze sposoby komunikacji

Kody QR - alternatywne sposoby komunikacji

odpowiedzi do QR

https://padlet.com/kam_klaudia1999/rw37njbcpmx2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0UoIQpTMYchCFIl0Y6iD7dut4bWow5boTS_FbAeNoRCaqxQ/viewform
https://twinspace.etwinning.net/26251/pages/page/242264
http://www.classtools.net/QR/qr_generator.php?fold=13&fname=RkgdY&diff=0
https://padlet.com/jowitakrolikowska/qrcodes


Komunikacja

- TwinSpace, 
- wiadomości e-mail
- grupa na facebooku
- WhatsApp
- wideokonferencje
- Kody QR



Czy projekt kształtował przedsiębiorczość?

- Tak, choć nie był realizowany na zajęciach przedsiębiorczości
- Był innowacją - uczniowie pracowali i zdobywali wiedzę w sposób 

innowacyjny
- Dotyczył komunikacji - przełamywał bariery komunikacyjne
- Uczniowie współpracowali ze sobą w grupach międzynarodowych
- Poznawali kultury innych krajów - otwartość na różnorodność kulturową



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Życzę powodzenia w realizacji projektów 
eTwinning!!!


