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Przykładowe etapy projektu dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

„Restauracja zero-waste” ”  
 czas trwania 01 września 2021 do 20 stycznia 2022 

 

 

Etapy/ strony  

w TwinSpace  

Krótki opis aktywności  Narzędzia TIK Terminy 

    

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, 
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 do każdego etapu 
projektu/mile widziane 
przewodniki/linki dla pozostałych 
członków projektu/uczniów. 

Twinboard, Genially  30.09.2021 
systematycznie przez  
cały czas trwania 
projektu 

1.3. Bezpiecznie 

w Internecie 

Uczestnicy projektu dbają o ochronę 
praw autorskich oraz poruszają tematy 
związane z bezpieczeństwem w sieci.  
 
Uczniowie przygotowują wspólnie 
zasady netykiety. Wykonana wspólnie 
broszura zostaje wydrukowana i 
zamieszczona na szkolnej gazetce. 
 
Uczestnicy biorą udział w ankiecie 
dotyczącej wykorzystania mediów 
społecznościowych. Pytania do ankiety 
gromadzą w Twinboard na stronie 
„Bezpiecznie w Internecie”. Ankietę 
przygotowuje nauczyciel 
odpowiedzialny za ten etap. 
 

Zdjęcia, wideo - Pixabay  
 
 
 
broszura Canva 
 
 
 
 
Mentimeter 
 

30.09.2021 
 
 
 
10.10.2021 
 
 
 
 
10.11.2021 

https://meet.google.com/
https://canvanizer.com/
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://meet.google.com/
https://www.microsoft.com/
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://view.genial.ly/5f7b603bbe11910d3b9f653f/interactive-image-wer-hat-das-erfunden
https://pixabay.com/pl/
https://www.canva.com/design/DAEnE5Z28p4/share/preview?token=MpX9GxgaWa7fmo1HyFmpLA&role=EDITOR&utm_content=DAEnE5Z28p4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.mentimeter.com/
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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 uczniów z jednej szkoły. Logo 
powinno zawierać tytuł projektu, logo 
programu eTwinning oraz obrazek 
związany z tytułem projektu. 

Wykonanie logo – 
PosterMyWall, Canva,  
 
Zamieszczanie propozycji oraz 
głosowanie na logo projektu - 
Dotstorming 

15.10.2021 
/propozycje logo projektu/ 
 
 
10.10.2021 
/głosowanie na logo 
projektu/ 

2. Eko-detektywi Uczniowie przygotowują awatary, 
edytując  profil  zamieszczają krótki 
opis siebie. Dodatkowo na tablicy w 
aplikacji Flinga osadzonej na stronie 
„Eko-detektywi” dodają krótki opis 
siebie oraz zdjęcie przedstawiające 
zanieczyszczone miejsce w okolicy (np. 
śmieci na przystanku, w lesie, obok 
sklepu).  

Flinga 15.10.2021 

2.1. 

Prezentujemy 

nasza szkołę oraz 

okolicę 

Uczniowie przygotowują opis szkoły i 
okolicy, zwracając szczególną uwagę na 
możliwość spędzania wolnego czasu na 
terenach zielonych. Dodają zdjęcia lub 
wideo. Materiały zamieszczają we 
wspólnej kolekcji w aplikacji Wakelet.  
 

Pixabay, Wakelet  30.10.2021 

3. Projektujemy 

restaurację zero-

waste  

Uczniowie zostają podzieleni na grupy 
międzynarodowe/międzyszkolne. 
Każda grupa przygotuje własną 
restaurację zero-waste, a  na 
zakończenie odbędzie się głosowanie 
na najbardziej ekologiczną restaurację.  

Podział na międzynarodowe/ 
międzyszkolne grupy  
Arkusz Google 
 
 

 

30.10.2021 
 
 

3.1 Team 1 – 

restauracja nr 1 

 

3.2 Team 2 – 

restauracja nr 2 

itd… 

 

3.3 Team 3 – 

restauracja nr 3 

itd… 

1. Uczniowie przeprowadzają dyskusję 
w Framapad (osadzonym w 
TwinSpace).  Wybierają dla siebie 
zadania, uzgadniając szczegóły.  
 
Wspólnie ustalają: 
- lokalizację restauracji  
- nazwę lokalizacji proponują w 
aplikacji Tricider, na zakończenie 
głosując wybierają najciekawszą nazwę 
- logo restauracji projektują w 
dowolnej aplikacji, głosowanie 
przeprowadzają w Twinboard na 
stronie teamu.   

Framapad 
 
 
 
 
mapy Google 
 
 
Tricider 
 
 
Kleki,  Sketch, Youidraw 
 
Voxbox 

15.12.2021 
 
 

https://pl.postermywall.com/index.php/posters/search?s=podr%C3%B3%C5%BCe
https://www.canva.com/
https://dotstorming.com/
https://flinga.fi/
https://pixabay.com/pl/
https://wakelet.com/
https://www.google.pl/intl/pl/sheets/about/
https://framapad.org/en/
https://www.google.com/maps/@52.4010064,16.920086,17z?hl=pl-PL
https://www.tricider.com/
https://kleki.com/
https://sketch.io/
https://www.youidraw.com/
https://app.voxbox.pl/
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 - wystrój lokalu przygotowują w Voxbox 
lub innej aplikacji, zrzuty ekranu dodają 
do dyskusji w forum i wspólnie wybierają 
najbardziej odpowiedni 
- menu 
-broszurę reklamującą restaurację 
Wszystkie informacje zamieszczają 
dodatkowo w prezentacji Google, która 
zostanie pobrana jako dokument pdf i 
przekonwertowana do e-publikacji w 
programie Calameo.  

Voxbox 
 
 
Crello 
Canva 
 
Prezentacja Google 
Calameo 

15.12.2021 
 
 

4. Wybór 

najbardziej 

ekologicznej 

restauracji 

Linki do utworzonych e-publikacji 
prezentujących restauracje zamieszczone 
są w formularzu Google. Formularz z 
zaproszeniem do głosowania 
udostępniony jest w mediach 
społecznościowych. W głosowaniu na 
najciekawszą restaurację udział biorą 
uczestnicy projektu, rodzice oraz inne 
zaproszone osoby.  

Formularz Google  

4. Boże 

Narodzenie  

Uczniowie w zespołach 
międzynarodowych/międzyszkolnych 
przygotowują menu świąteczne oraz po 3 
przepisy zero-waste. Przepisy dodają do 
folderu w materiałach podpisanego 
„Przepisy świąteczne” wszystkich 
zespołów zostają zebrane w książeczce w 
BookCreator.  Książeczkę ozdabiają 
dodatkowo życzeniami świątecznymi. 

BookCreator 23.12.2021 

4.1 Boże 

Narodzenie – 

ozdoby 

świąteczne 

Uczniowie przygotowują ze zużytych 
materiałów ozdoby świąteczne, które 
zostają wysłane do partnerów tradycyjną 
pocztą.  

Zdjęcia dodane do 
prezentacji Google osadzonej 
na stronie TwinSpace  

18.12.2021 

5. Ewaluacja i 

podsumowani

e działań 

projektowych  

Na stronie „Ewaluacja..” w Twinboard 
uczestnicy projektu zamieszczają 
propozycję pytań ewaluacyjnych. 
Nauczyciel odpowiedzialny za ten etap 
tworzy ankietę w formularzu Google i 
zaprasza do współpracy pozostałych 
koordynatorów. W aplikacji  Genially 
wykonuje plakat i analizę wyników 
ewaluacji.  

zbiór pytań - Twinboard 
ankieta - formularze Google  
 
 
prezentacja i analiza wyników 
– plakat w Genially 

10.01.2022 

6. Rezultaty 

wspólnych 

działań 

projektowych 

Na tej stronie zamieszczane są  
wypracowane wspólnie rezultaty, które 
partnerzy gromadzą w prezentacji 
Google, a następni tworzą e-publikację w 
Issuu.   

Prezentacja Google 
Issuu 

10.01.2022 

https://app.voxbox.pl/
https://crello.com/pl/
https://www.canva.com/design/DAEnE5Z28p4/share/preview?token=MpX9GxgaWa7fmo1HyFmpLA&role=EDITOR&utm_content=DAEnE5Z28p4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.google.pl/intl/pl/slides/about/
https://en.calameo.com/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://bookcreator.com/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://genial.ly/
https://issuu.com/
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6. 1 

Rozpowszech

nianie 

rezultatów 

Na tej stronie partnerzy zamieszczają 
wszystkie wypracowane wspólnie 
rezultaty projektu. Informacje o działań 
projektowych zamieszczają na portalach 
społecznościowych, na stronie szkoły. 

Facebook 
Twitter 
 

10.01.2022 

 


