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ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE

1. Współpracują zarówno nauczyciele, jak i uczniowie:
• Nauczyciele – koordynatorzy + pomocnicy (np. nauczyciele przedmiotów, z których 

wiedzę wykorzystujemy w realizacji zadań projektowych, a także specjaliści);
• Uczniowie – indywidualnie, grupowo (np. członkowie grupy projektowej lub klasy, 

grupy międzyszkolne, międzynarodowe);
• Nauczyciel raczej jako wsparcie ucznia, niż główny projektowy ekspert.

2. Cenna jest współpraca całych społeczności szkolnych (społeczność = nauczyciele, uczniowie i ich 
rodzice, a w miarę możliwości także eksperci z zewnątrz i tzw. „przyjaciele szkoły”).

3. Współpraca zawsze powinna mieć na celu rozwój uczestników projektu.

4. Współpraca służy wzmacnianiu poczucia sprawczości u uczestników projektu przez cały
okres jego trwania.

5. WSPÓŁPRACA eTWINNING = WSPÓLNA PRACA W MIĘDZYSZKOLNYCH GRUPACH SKUTKUJĄCA 
WSPÓLNIE WYPRACOWANYMI EFEKTAMI I REZULTATAMI



Pamiętajmy, że każdy, nawet najprostszy projekt,
powinien posiadać te trzy etapy:

1. Wstęp, czyli poznajemy się (przedstawienie partnerów i szkół partnerskich, dla 
młodszych uczniów warto wprowadzić tu postać przewodnią, która poprowadzi 
ich przez zadania projektowe aż do zakończenia działań).

2. Etap poszczególnych zadań (jedno zadanie – jedna strona dokumentująca, do
której możemy dokładać podstrony).

3. Ewaluacja – każdej aktywności i projektu jako całości (krótkie sprawozdanie ze
zrealizowanego zadania, relacja foto / video, uzyskane efekty, zebranie opinii 
uczestników; na koniec ankieta ewaluacyjna + wspólnie stworzona prezentacja,
publikacja, film o projekcie).



Rozpoczęcie projektu, czyli 
poznajemy partnerów 
i ich szkoły



Pomysły na współpracę w tej części projektu:

- Wideokonferencja zapoznawcza
(np. opcja Spotkanie online na TwinSpace,
komunikatory typu Skype)

- Chat powitalny (chatroom na TwinSpace)

- Utworzenie mapy z lokalizacją szkół 
(np. ZeeMaps)

- Stworzenie quizów sprawdzających, czy 
wszyscy partnerzy zapoznali się z opisami
zamieszczonymi przez uczestników
(np. Formularze Google, Wordwall, Nearpod,
Kahoot, Quizizz)





Etap zadań projektowych



Ta część projektu to mnóstwo okazji do aktywnej współpracy!

- Praca w grupach międzyszkolnych,
międzynarodowych

- Zadania – wyzwania rzucane sobie
nawzajem (wideospotkania na
początku i na końcu zadania)

- Wspólne tworzenie publikacji na
wybrany temat (np. Dokumenty
Google)

- Dyskusje, tworzenie scenariuszy,
planowanie kolejnych kroków (np.
Framapad)

- Wspólne tworzenie komiksów,
wirtualnych zbiorów zadań (np.
StoryboardThat, Liveworksheets)



Przykładowe zadania, przy których uczestnicy współpracują aktywnie
(a nie tylko „zlepiają” indywidualnie stworzone materiały)

Konkurs na logo projektu

Konkurs na postać przewodnią
projektu i jej najciekawszy portret

Tworzenie słowniczków z
ważnymi dla projektu
definicjami, pojęciami itp.

Dyskutowanie o tym, w jaki sposób
zaplanowane zadania zostaną
wykonane w międzyszkolnych grupach
(podczas chatu lub wideospotkania)

Opracowanie zadań na wybrany
temat i połączenie ich w scenariusz
lekcji

Wspólne tworzenie komiksów, historyjek,
książeczek online

Utworzenie bloga projektowego, na 
którym uczniowie będą mogli zamieszczać
wpisy i je komentować

Przeprowadzenie badania na wybrany
temat i wspólne opracowanie statystyk





Nie bójmy się zapraszania do współpracy osób spoza projektu!





Wymiana kartek, upominków – jako jedno z wielu zadań projektowych,
raczej urozmaicenie, miły przerywnik, a nie zadanie główne

Warto dokładnie
udokumentować
każdy etap tego

zadania!

- Przygotowanie upominków
- Wysłanie ich do partnerów
- Otwarcie prezentów, kartek
w szkołach partnerskich i reakcja
uczniów





Ewaluacja, czyli podsumowanie projektu

- Osobna, CZYTELNA
strona z wypracowanymi
wynikami, efektami,
rezultatami

- Jasno opisana (np.
EWALUACJA PROJEKTU)

- Podsumowanie zarówno
współpracy, jak i 
indywidualnego
zaangażowania



Nie pozostawiajmy uczniów z boku, to oni byli głównymi
realizatorami tych działań!

- Co podobało się uczniom w projekcie?
- Czego się dzięki niemu nauczyli?
- Co by zmienili w zrealizowanych działaniach?

TE SAME PYTANIA MOŻNA ZADAĆ POZOSTAŁYM
UCZESTNIKOM PROJEKTU (NAUCZYCIELOM, 
RODZICOM UCZNIÓW, SPECJALISTOM ITD.)

Odpowiedzi przedstawiamy opisowo lub w formie
czytelnych wykresów, diagramów

Projekt można podsumować chatem, wideospotkaniem.



Narzędzia TIK przydatne na każdym etapie pracy projektowej

Poznajemy się
- Padlet
- ZeeMaps
- Voki, Vocaroo
- ToonMe
- Formularze Google
- TwinBoard, ankieta

na TwinSpace
- Quizizz

Działania projektowe
- AnswerGarden
- Framapad
- StoryboardThat
- MakeBeliefsComix
- Nearpod
- Kahoot
- Wordwall
- Liveworksheets
- Genial.ly
- Wakelet

Ewaluacja projektu
- Mentimeter
- Prezentacje Google
- Tricider
- Issuu
- Canva



Pamiętajmy o dokładnym opisywaniu, kto i za co był odpowiedzialny podczas realizacji
projektu (podpisy pod zdjęciami, konkretne informacje o autorach poszczególnych 

efektów zamieszczone przy tych efektach, odpowiednio opisane strony i podstrony)



WAŻNE!!!

W roku szkolnym wykonujemy wiele działań, angażujemy się w różnorodne akcje
- jako nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, opiekunowie świetlicy i Samorządu

Uczniowskiego, prowadzący zajęcia dodatkowe – rozwijające…

Korzystajmy z tego i przekładajmy te działania na projekty! Każda akcja, uroczystość,
impreza szkolna mogą stać się tematem przewodnim projektu.



KONTAKT

Monika Mojsiejonek

monikamojsiejonek@wp.pl

www.facebook.com/theenigmators
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