
Planowanie projektu

Celina Świebocka



▪ Ambasador programu eTwinning w województwie
małopolskim.

▪ Nauczycielka języka niemieckiego oraz doradztwa
zawodowego w Szkole Podstawowej w Jazowsku, Szkole
Podstawowej nr 1 w Obidzy oraz Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Kadczy (powiat nowosądecki) – wszystkie
szkoły są szkołami eTwinning.

▪ Autorka 7 działalności innowacyjnych w latach 2018 - 2021
opartych o współpracę w programie eTwinning.

Celina Świebocka



Doświadczenie w realizacji projektów eTwinning

https://www.menti.com/prck4dkmzm

https://www.menti.com/prck4dkmzm
https://www.menti.com/prck4dkmzm


Planowanie projektu

1. Pomysł na projekt:
▪ zgodny z podstawą programową
▪ zgodny z zainteresowaniami uczniów  (Uczniowski pomysł na projekt)

2. Poszukiwanie partnerów
▪ fora partnerskie eTwinning Live
▪ grupy eTwinning
▪ webinaria i seminaria kontaktowe

https://docs.google.com/document/d/1f9jAmzkoMHTt0iNaTv3vgMATPBN1L1VCNL2IPg3ckUo/edit?usp=sharing
https://live.etwinning.net/partnerforums
https://live.etwinning.net/groups
https://etwinning.pl/szkolenia/


Planowanie projektu

3. Wspólne planowanie projektu
▪ Planowanie tytułu projektu 
przykład:
Link do dyskusji w Tricider

http://www.tricider.com/brainstorming/2ScF8J7mLIV


Planowanie projektu
Proponowanie celów, terminów, rezultatów (konieczne do opisu projektu)
przykład:
Link do wspólnego planowania 
w dokumencie Google

https://docs.google.com/document/d/1DFCDUIhyxDLsb-Hwe1edWsmgBxh31Kist1ySvr7rNuk/edit
https://docs.google.com/document/d/1DFCDUIhyxDLsb-Hwe1edWsmgBxh31Kist1ySvr7rNuk/edit


Planowanie projektu

Cele projektu:
▪ wspólne
▪ konkretne
▪ osiągalne
▪ zrozumiałe
▪ określone w czasie
▪ motywujące

np.:
▪ rozwój określonych kompetencji i umiejętności
▪ przyrost wiedzy z ustalonej dziedziny
▪ rozwijanie umiejętności współpracy

Planowanie celów projektu 

https://docs.google.com/document/d/1CoYoOUp-a_us4OD-jt3qDnoiMXXdDNS27kXWJAV-s_8/edit?usp=sharing


Rezultaty projektu

twarde
• materiały opublikowane na TwinSpace (e-magazyny, e-książki)
• scenariusze zajęć, quizy, gry

miękkie
• podniesienie kompetencji uczniów
• poprawa umiejętności współpracy
• zdolność przetwarzania informacji, itd…



Zwróć uwagę na:

• współpracę i komunikację w projekcie,
• wspólny język projektu (opisy, polecenia, ewaluacja…),
• aktywności/strony ułożone chronologicznie (rozpoczynamy od planowania, 

kończymy na ewaluacji i rozpowszechnianiu rezultatów),
• angażowanie uczniów w planowanie projektu,
• zadania interdyscyplinarne,
• przejrzystą TwinSpace (krótkie nazwy stron w TwinSpace, tworzenie 

podstron, wykorzystanie funkcji stron roboczych),
• aktualizowanie zmian,
• zwięzły opis poleceń/zadań,
• czytelne podpisanie wykonanych zadań na każdym etapie projektu.





Stałe etapy/strony projektu eTwinning 

• strona zawierająca informacje oraz linki prezentujące planowanie projektu,
• strona dokumentująca komunikację i współpracę w projekcie,
• strona poświęcona bezpiecznemu wykorzystaniu Internetu (netykieta, ochrona 

praw autorskich, gry, Dzień Bezpiecznego Internetu), 
• strona zawierająca przydatne narzędzia ICT (propozycje, linki, przewodniki),
• strona służąca prezentacji uczestników (uczniowie, nauczyciele, szkoła, 

miejscowość, kraj),  
• strona, na której przeprowadzona zostanie ewaluacja działań projektowych oraz 

analiza wyników,
• strona prezentująca rezultaty współpracy,
• strona zawierająca linki, opisy i obrazy potwierdzające rozpowszechnianie 

rezultatów przedsięwzięcia.



Przykładowe plany projektu

• Plan projektu „Zakodowane pory roku” – edukacja wczesnoszkolna   
➢ LINK

• Plan projektu „Wirtualna wycieczka klasowa” – szkoła podstawowa klasy 4-8
➢ LINK

• Plan projektu „Restauracja zero - waste” – szkoła ponadpodstawowa 
➢ LINK

https://drive.google.com/file/d/10N6eaQtmZFMUwZgZjImWm3qrkGI5ps-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ml47Fp8KMjJQNbObH_ZMGSpdjZE4AuJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWn72lVy4-fIprB5PxE9ZFN13sUaxMAe/view?usp=sharing


Przykładowe etapy projektu, działania i narzędzia TIK
Projekt pt.: „Wirtualna wycieczka klasowa” - klasy IV – VIII szkoły podstawowej 

Etapy/ strony 

w TwinSpace

Krótki opis aktywności Narzędzia TIK Terminy Odpowiedzialny 

nauczyciel

Komentarze

1.Nasz projekt Uczestnicy opisują wspólnie projekt, jego 

cele, przebieg i rezultaty. Każdy nauczyciel 

zapisuje informacje dowolnym/wybranym 

kolorem. 

Spotkanie online – wydarzenia w 

eTwinning Live lub Google Meet, 

Microsoft Teams, itd…

Analiza SWOT - Canvanizer

Opis projektu - dokument 

Google

10.09.2021

/edytujemy przez 

cały czas trwania 

projektu/

1.1. Plan projektu Uczestnicy projektu przygotowują wspólnie 

plan działań. Każdy nauczyciel otrzymuje 

dostęp do jego edycji i zapisuje swoje 

pomysły dowolnym/wybranym kolorem. 

Działania omawia z uczniami i dodaje 

komentarze do propozycji podanych przez 

partnerów.

Spotkanie online – wydarzenia w 

eTwinning Live lub Google Meet, 

Microsoft Teams, itd…

Plan projektu- dokument Google 

15.09.2021

/edytujemy przez 

cały czas trwania 

projektu /

1.2. Narzędzia TIK Uczestnicy przedsięwzięcia tworzą zbiór 

narzędzi lub propozycje narzędzi do 

konkretnego etapu projektu/mile widziane 

przewodniki/linki dla pozostałych członków 

projektu/uczniów.

Twinboard, Pearltrees 30.09.2021

systematycznie przez  

cały czas trwania 

projektu

https://meet.google.com/
https://canvanizer.com/
https://meet.google.com/
https://www.microsoft.com/
https://www.pearltrees.com/


Przykładowe etapy projektu, działania i narzędzia TIK
Projekt pt.: „Wirtualna wycieczka klasowa” - klasy IV – VIII szkoły podstawowej 

Etapy/ strony 

w TwinSpace

Krótki opis aktywności Narzędzia TIK Terminy Odpowiedzialny 

nauczyciel

Komentarze

1.3. Bezpieczeństwo 

w sieci

Uczestnicy projektu dbają o ochronę praw 

autorskich oraz poruszają tematy związane z 

bezpieczeństwem w sieci. 

Uczniowie przygotowują wspólnie zasady 

netykiety.

Uczestnicy biorą udział w ankiecie dotyczącej 

wykorzystania mediów społecznościowych. 

Pytania do ankiety gromadzą w Twinboard

na stronie „Bezpieczeństwo w sieci”

Pixabay

Rysunek Google

Formularz Google

30.09.2021

10.10.2021

10.11.2021

1.4. Komunikacja w 

projekcie

W trakcie realizacji projektu zarówno 

nauczyciele, jak i uczniowie wspólnie  

ustalają szczegóły współpracy. 

TwinMail, Chat, Forum, pokój 

spotkań w TwinSpace, media 

społecznościowe

systematycznie przez  

cały czas trwania 

projektu

1.5. Logo projektu Partnerzy projektu ustalają wspólnie ilość 

propozycji logo przygotowanych przez każdą 

szkołę (sposób ich wykonania) następnie 

zamieszczają  swoje propozycje w aplikacji 

Tricider. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 

biorą udział w głosowaniu. 

Wykonanie logo  PosterMyWall, 

Canva, Pizap, Postermaker

Zamieszczanie propozycji oraz 

głosowanie na logo projektu w 

Tricider

15.10.2021

propozycje logo 

projektu

10.10.2021

głosowanie na logo 

projektu

https://pixabay.com/pl/
https://docs.google.com/drawings/d/1ReMaFKj0BN8BLQucZjjW77EIKybIJ38vEAPAY5QRd80/edit?usp=sharing
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://pl.postermywall.com/index.php/posters/search?s=podr%C3%B3%C5%BCe
https://www.canva.com/
https://www.pizap.com/
https://www.postermaker.com/
https://www.tricider.com/


Przykładowe etapy projektu, działania i narzędzia TIK
Projekt pt.: „Wirtualna wycieczka klasowa” - klasy IV – VIII szkoły podstawowej 

Etapy/ strony 

w TwinSpace

Krótki opis aktywności Narzędzia TIK Terminy Odpowiedzialny 

nauczyciel

Komentarze

2. Poznajemy się Uczniowie przygotowują awatary, edytując  

profil  zamieszczają krótki opis siebie. 

Dodatkowo na stronie POZNAJEMY SIEBIE  

do Padletu dodają krótki opis siebie oraz 

rebus lub zagadkę na temat ich wymarzonej 

wycieczki. Dodatkowo przygotowują 

wspólnie gry memory – zagadka + 

miejscowość w aplikacji Flippity.

AvatarMaker, Padlet (Digipad), 

Flippity

15.10.2021

2.1. Prezentujemy 

nasza szkołę oraz 

okolicę

Uczniowie przygotowują opis szkoły i okolicy, 

zwracając szczególną uwagę na atrakcje, 

zabytki. Dodają zdjęcia lub wideo. Materiały 

zamieszczają we wspólnej kolekcji w aplikacji 

Wakelet. 

Pixabay, Wakelet 20.10.2021

3. Wycieczka 

klasowa 

Uczestnicy proponują miejsca godne 

odwiedzenia. Uczniowie zostają podzieleni 

na grupy międzynarodowe/międzyszkolne.

Następnie głosują i każda z 

międzynarodowych grup przygotowuje 

określone zadania dotyczące wybranej 

miejscowości.

propozycje - Twinboard

głosowanie – formularz Google

Podział na międzynarodowe/ 

międzyszkolne grupy 

Kanban - CryptPad

30.10.2021

https://avatarmaker.com/
https://pl.padlet.com/
https://digipad.app/
https://www.flippity.net/
https://pixabay.com/pl/
https://wakelet.com/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://spjazowsko-my.sharepoint.com/personal/cswiebocka_spjazowsko_onmicrosoft_com/Documents/Kanban%20-%20CryptPad


Przykładowe etapy projektu, działania i narzędzia TIK
Projekt pt.: „Wirtualna wycieczka klasowa” - klasy IV – VIII szkoły podstawowej 

Etapy/ strony 

w TwinSpace

Krótki opis aktywności Narzędzia TIK Terminy Odpowiedzialny 

nauczyciel

Komentarze

3.1 Team 1 – Trasa 

wycieczki

Uczniowie przygotowują wideo prezentujące 

trasę dojazdu ze swojej miejscowości do 

wybranego we wcześniejszym etapie miejsca.

Obliczają odległość.  

Wideo dodają do materiałów, a koordynatorzy 

zamieszczają na stronie Team 1. 

mult.dev

mapy Google

15.11.2021

3.2 Team 2 –

Prezentacja atrakcji

Uczniowie ustalają na forum w TwinSpace, które 

ciekawe miejsce chcą zaprezentować. Następnie 

przygotowują prezentację wybranych atrakcji 

we wspólnej prezentacji na dysku Google. 

Uczestnicy wyszukują zaproponowane miejsca 

w aplikacji Google Arts&Culture i dodają je do 

prezentacji.

Forum w TwinSpace

Prezentacja Google

Google Arts & Culture

15.11.2021

3.3 Team 3 – Plakaty 

zachęcające do 

odwiedzenia atrakcji

Uczestnicy projektu przygotowują plakaty 

zachęcające do odwiedzenia miejsc 

zaproponowanych przez Team.  Przygotowane 

materiały dodają do materiałów w TwinSpace, a 

następnie koordynatorzy zamieszczają je na 

mapie w aplikacji ThingLink lub na Padlecie. 

PosterMyWall, Canva

ThingLink

20.11.2021

https://mult.dev/
https://www.google.com/maps/@52.4010064,16.920086,17z?hl=pl-PL
https://www.google.pl/intl/pl/slides/about/
https://artsandculture.google.com/
https://pl.postermywall.com/index.php/posters/search?s=podr%C3%B3%C5%BCe
https://www.canva.com/
https://www.thinglink.com/


Przykładowe etapy projektu, działania i narzędzia TIK
Projekt pt.: „Wirtualna wycieczka klasowa” - klasy IV – VIII szkoły podstawowej 

Etapy/ strony 

w TwinSpace

Krótki opis aktywności Narzędzia TIK Terminy Odpowiedzialny 

nauczyciel

Komentarze

3.4 Team 4 –

Wirtualna wycieczka 

w Google Earth

W aplikacji Google Earth uczestnicy dodają 

wskazane atrakcje oraz plakaty przygotowane 

przez team 3 wraz z  linkami do Google 

Arts&Culture. Tworzą wirtualną wycieczkę, którą 

prezentują pozostałym grupom.  

Google Earth 20.11.2021

3.5 Team 5

Escape Room

Team 5 tworzy grę w założonej przez jednego 

nauczyciela kolekcji. Na podstawie gier 

przygotowanych przez uczniów powstaje escape

room. 

LearningApps kolekcja, do 

której gry dodają uczestnicy 

bez konieczności logowania

escape room - Genially

10.12.2021

4. Boże Narodzenie Uczniowie przygotowują kartki świąteczne w 

aplikacji ToonyTool. Zdjęcia pobierają ze strony 

Pixabay. Odpowiedzialny nauczyciel umieszcza na 

stronie „Boże Narodzenie” link do prezentacji 

Jamboard.  Uczniowie dodają przygotowane 

kartki. Podczas spotkania online uczestnicy 

otrzymują link do tablicy whiteboard.fi. Podpisują 

się imieniem i nazwą miejscowości. Następnie 

biorą udział w  grze kalambury. Prowadzący 

nauczyciel udostępnia ekran i narysowane przez 

uczestników spotkania obrazki.  

ToonyTool, Pixabay

Jamboard

Whiteboard.fi

23.12.2021

https://www.google.pl/intl/pl/earth/
https://learningapps.org/watch?v=pzoyoksj321
https://genial.ly/
https://www.toonytool.com/
https://pixabay.com/pl/
https://jamboard.google.com/
https://whiteboard.fi/


Przykładowe etapy projektu, działania i narzędzia TIK
Projekt pt.: „Wirtualna wycieczka klasowa” - klasy IV – VIII szkoły podstawowej 

Etapy/ strony 

w TwinSpace

Krótki opis aktywności Narzędzia TIK Terminy Odpowiedzialny 

nauczyciel

Komentarze

5. Ewaluacja i 

podsumowanie 

działań 

projektowych 

Uczestnicy projektu zamieszczają w Twinboard

propozycję pytań ewaluacyjnych. Nauczyciel 

odpowiedzialny za ten etap tworzy ankietę w 

formularzu Google i zaprasza do współpracy 

pozostałych koordynatorów. W aplikacji 

Genially przygotowuje prezentację wyników.  

zbiór pytań - Twinboard

ankieta - formularze Google

prezentacja i analiza wyników 

– plakat w Genially

10.01.2022

6. Rezultaty 

współpracy w

projektu

Na tej stronie partnerzy zamieszczają materiały 

oraz linki do wypracowanych rezultatów 

projektu.

Strona TwinSpace 30.04.2022

6.1 

Rozpowszechnianie 

rezultatów

Na tej stronie partnerzy zamieszczają wszystkie 

wypracowane wspólnie rezultaty projektu. 

Informacje o działaniach projektowych 

zamieszczają na portalach społecznościowych 

oraz na stronie szkoły. Dodają screeny

udostępnionych postów.

Facebook

Twitter

10.01.2022

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://genial.ly/


Planowanie pracy w Twinspace

Założyciel i współzałożyciel:

- nadają wszystkim nauczycielom uprawnienia „administratora” 
w TwinSpace,

- tworzą w materiałach foldery podpisane nazwami szkół, które 
biorą udział w projekcie (obrazy, pliki, wideo),

- tworzą strony wg przygotowanego planu ( wersja robocza),
- wyznaczają termin dodania uczniów do projektu. 



https://etwinning.pl/wp-content/uploads/2019/01/jakosc-i-ewaluacja-w-projektach-etwinning-1.pdf

https://etwinning.pl/wp-content/uploads/2019/01/jakosc-i-ewaluacja-w-projektach-etwinning-1.pdf


Dziękuję za uwagę!
celinaswiebocka@poczta.fm




