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Seminarium:  Nowoczesna edukacja on-line – szkoły podstawowe           

i ponadpodstawowe 

 

Przykładowe etapy projektu, działania i narzędzia TIK 
 

Etapy Krótki opis aktywności  Narzędzia TIK Terminy 

 

1.Nasz projekt Uczestnicy opisują wspólnie projekt, jego 
cele, przebieg i rezultaty. 

Spotkanie online - 
eTwinning Live, 
dokument - dysk Google 
 

1. tydzień 
najlepiej podać 
konkretną datę 

1.1. Plan projektu Uczestnicy projektu przygotowują wspólnie 
plan działań. 

CryptDrive,Twinboard  
 

na początku 
/edytujemy przez cały 
czas trwania projektu, 
w miarę potrzeb/ 

1.2. Narzędzia TIK Uczestnicy tworzą zbiór narzędzi lub 
propozycje narzędzi do konkretnego etapu 
projektu/mile widziane przewodniki/linki 
dla pozostałych członków projektu/uczniów. 

Twinboard systematycznie przez  
cały czas trwania 
projektu 

1.3. Bezpieczeństwo w 

sieci 

Uczestnicy projektu dbają o ochronę praw 
autorskich oraz poruszają tematy związane z 
bezpieczeństwem w sieci.  

Pixabay  systematycznie przez  
cały czas trwania 
projektu 

1.4. Komunikacja w 

projekcie 

W trakcie realizacji projektu zarówno 
nauczyciele, jak i uczniowie wspólnie  
ustalają szczegóły współpracy. 

TwinMail,Chat,Forum,po
kój spotkań Twinspace, 
media społecznościowe 

systematycznie przez  
cały czas trwania 
projektu 

1.5. Logo projektu Partnerzy projektu ustalają wspólnie ilość 
propozycji logo przygotowanych przez każdą 
szkołę, następnie zamieszczają w aplikacji 
Tricider swoje propozycje. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy biorą udział w 
głosowaniu. 

Tricider ustalić wspólnie 
termin/najlepiej 
podać konkretną datę  

    

2. Poznajemy się Uczniowie przygotowują awatary, edytując  
profil  zamieszczają krótki opis siebie. 
Dodatkowo na stronie POZNAJEMY SIEBIE  
dodają awatary i opisy na przykład w 
TwinBoard. Następnie tworzą “DYSKUSJĘ” 
do danej strony i  zadają po jednym pytaniu 
do minimum dwóch partnerów projektu. Na 
zakończenie odpowiadają na pytania. 
Zamiast wpisów na forum mogą 
przygotować quiz online  lub wykonaną w 
formie papierowej grę memory/domino, 
która będzie polegała na dopasowaniu 
zdjęć/awatarów do opisów uczestnika.  

AvatarMaker, 
TwinBoard,dokument 
Word lub PDF  

np. 1.miesiąc 
najlepiej podać 
konkretną datę 
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2.1. Prezentujemy 

nasza szkołę i okolicę 

W materiałach zamieszczamy zdjęcie szkoły, 
partnerzy wykonują z tego zdjęcia puzzle. 
Link do gry zamieszczają na stronie” . 
Pozostali uczestnicy układają puzzle. 
Dodatkowo można w ankiecie na stronie 
umieścić pytanie, np. “Która ze szkół ma 
najwięcej pięter?“, Która ze szkół ma 
najwięcej okien?”. 

Jigsaw puzzle, ankieta w 
TwinSpace 

np. 1.miesiąc 
najlepiej podać 
konkretną datę 

 

 

 

 

3. Wprowadzenie  do 

tematu 

   

Uczestnicy przygotowują wspólnie  
materiały wprowadzające do tematu 
projektu (ankietę, wspólną prezentację, 
wpisy w Twinboard). 

Answergarden, 
Twinboard 

podać konkretną 
datę 
 
 

3.1. Gry sprawdzające 

zdobytą wiedzę 

Do wprowadzenia przygotowują dowolne 
gry, które wszyscy rozwiązują.  

Quizizz lub inne  podać konkretną 
datę 
 
 

    

4. Rozwinięcie tematu Uczniowie zostają podzieleni na grupy 
międzynarodowe/międzyszkolne. Każdej 
grupie zostaje przydzielone zadanie, lub 
grupy wybierają z zaproponowanych.  

Crypt Driver,Notes 
nauczyciela,Forum,Twin
Mail,Wakelet   

podać konkretną 
datę 
 
 

4.1. Działania w 

grupach 

międzyszkolnych  

Wspólnie z partnerami realizują działania 
związane z tematem projektu.  

Ankieta,Twinboard,Foru
m,Wakelet 

podać konkretną 
datę 
 
 

    

5. Ewaluacja Uczestnicy biorą udział w ankiecie 
przygotowanej w aplikacji Mentimeter. 
Uwaga, kod działa 2 dni! Po tym czasie 
należy wygenerować nowy.  

Mentimeter zakończenie 
projektu 

5.1. 

Rozpowszechnianie 

wyników 

W aplikacji Wakelet uczestnicy projektu 
gromadzą wypracowane wspólnie materiały. 
Linki do aplikacji zamieszczają na stronach 
szkół, na swojej tablicy w eTwinningLive lub 
grupach tematycznych.  

Wakelet zakończenie 
projektu lub w 
trakcie jego 
trwania 

5.2. Zakończenie/ 

Pożegnanie  

Uczestnicy przygotowują film z 
wypowiedziami/podziękowaniami za 
współpracę. Film umieszczają na kanale 
Youtube, stronie szkoły lub blogu, nie 
informując o tym fakcie partnerów. 
Następnie kodują link do zamieszczonego 
filmu w aplikacji mal-den-cod.ede i wysyłają 
wydrukowane zadanie z kodem do 
zamalowania pocztą do partnerów, którzy po 
zeskanowaniu kodu przechodzą do 
przygotowanej niespodzianki.  

mal-den-code.de - kody 
QR do zamalowania,film 
na kanale Youtube 

zakończenie 
projektu 
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