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Jak wprowadzać 
elementy projektu edukacyjnego eTwinning

z dziećmi w wieku przedszkolnym?

Jak projekty odpowiadają na potrzeby dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Czy współpraca w projekcie nie przekracza 
możliwości rozwojowych dziecka?



Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu
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Przedszkole w Programie eTwinning
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Doświadczenia projektowe w grupie Pszczół



Dysfunkcja - Problem vs. Wyzwanie 

Spojrzenie na „włączanie”. 



Spojrzenie 
na trudną 
sytuację 

rozwojową  
dziecka 

oraz podejście 
nauczycieli

z perspektywy 
rodzica

„Syn jest autystą. W wieku 3 lat prawie nie mówił, a swoje emocje i 
pragnienia wyrażał jedynie niewerbalnie, niezrozumiale dla 
otoczenia, często atakami autoagresji i agresji. 
Nawet, gdy zaczął mówić, te zachowania pozostały. 

Nie mówiono nam, że wszystko będzie dobrze, ale że nie mamy się 
martwić i że wspólnie sobie poradzimy. 
Odbierając syna nigdy nie słyszeliśmy tego, że był niegrzeczny czy zły. 
Informowano nas o „trudnych zachowaniach”, traktowanych jako 
wyzwanie, a nie problem. 

Postawa nauczycieli pozwoliła nam wyzbyć się poczucia winy za 
chorobę syna. On także to odczuł i zaczął się zmieniać i  uśmiechać. 
Poprawił się komfort życia naszego syna i całej naszej rodziny. 
Dano nam poczucie bezpieczeństwa, którego bardzo brakowało nam 
w tym trudnym czasie. 



Spojrzenie 
na społeczno-
emocjonalne 

potrzeby 
dziecka 

oraz 
możliwości 

rozwoju 
w projektach 

eTwinning

Wychowawczynie pokazały nam znaczenie słowa integracja. 

Syn uczestniczył we wszystkich wycieczkach, zabawach i projektach. 
Nigdy nie był odsuwany od grupy. Miałam wrażenie, 
że dzieci go nie oceniają – widzą go takiego jakim jest. 
Był ich kolegą, zapraszały go na urodziny i do wspólnych zabaw. 

Wychowawczynie pierwsze odkryły talent syna. 
Okazało się, że szybko się uczy i ma bardzo dobrą dykcję.

Brał udział we wszystkich przedstawieniach, mimo niełatwych 
początków. Później pękaliśmy z dumy, kiedy otrzymał jedną 
z głównych ról w przedstawieniu „Grufallo” realizowanym 
w ramach projektu eTwinning. To było niesamowite przeżycie 
i wyróżnienie. Takich chwil było naprawdę wiele. 



WŁĄCZANIE poprzez PROJEKTY
= angażowanie KAŻDEGO w działania adekwatne do jego możliwości



Same problemy…



Praca (także projektowa) z dzieckiem z deficytem rozwojowym

PROBLEM WYZWANIE

zakłada trudność 
„do pokonania”

wiara w możliwość zmiany

utrzymanie motywacji do pracy

bariera mentalna

(nikt nie chce problemów)

demotywacja

rezygnacja z podejmowania
wysiłku  „ponad miarę”



OGRANICZENIA STANDARDOWE DLA WIEKU ŻYCIA

poziom samodzielności

kompetencje w zakresie 
czytania i pisania oraz TIK

umiejętność współpracy 
w parze lub zespole

poziom funkcjonowania 
społecznego i poznawczego

ORAZ TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WIEKU ROZWOJOWEGO



WYBRANE ELEMENTY METODY PROJEKTU

Samodzielne
inicjowanie, planowanie, 

wykonywanie i ocena 
realizacji zadań 
edukacyjnych. 

Samodzielne rozwijanie 
zainteresowań, 

kierowanie własnym 
uczeniem się podczas 
gdy nauczyciel pełni 

funkcję wspomagającą, 
kierującą i organizującą.

• Stwarzanie 
przestrzeni na 
decyzyjność

• Doświadczanie 
poczucia sprawstwa 

• Dostrzeganie
mocnych stron

• Pozyskiwanie 
informacji zwrotnej



• Stwarzanie przestrzeni na decyzyjność

Jaką rolę pełni dziecko 
w projekcie eTwinning?

Podstawa programowa jako próba ukierunkowania 
celów i działań według norm rozwojowych

ale:

podążanie za pomysłem dziecka 
=

- motywacja do wysiłku intelektualnego
- gotowość do poznawania „nowego”
- aktywizacja społeczna i poznawcza 



Drabina partycypacji dziecięcej
Rogera Harta

Jak wejść 
z przedszkolakiem 
chociaż na czwarty 

stopień drabiny? 



Po pierwsze: nie ograniczaj!

Jeśli coś dziecko interesuje (poznawczo trapi)

sięgaj po to!

Po drugie: nie ograniczaj!

Nie stawiaj dzieciom dodatkowych barier typu: 
„to za trudne” oraz „nie poradzi sobie”.

Każdy ma swoją strefę najbliższego rozwoju!



• Doświadczanie poczucia sprawstwa 

Praca nad samodzielnością:

- w obszarze samoobsługi

- radzenie sobie w relacjach z innymi

- radzenie sobie z wyzwaniem 
edukacyjnym, przy możliwie jak 
najmniejszym wsparciu dorosłego

- inicjatywa poznawcza i życiowa 
oparta o mocne strony dziecka
(które czasem trzeba razem odnaleźć)



RAZEM potrafimy zrobić „świetne rzeczy”!

Planeta maszyn (inspirowana S. Lemem) zbudowana przez Pszczółki



• Dostrzeganie swoich mocnych stron• Dostrzeganie swoich mocnych stron

Co ma z nimi wspólnego Mikołaj 
i Wróżka Zębuszka?



• Dostrzeganie swoich mocnych stron



• Dostrzeganie swoich mocnych stron

Odkrywam
- bo na pewno dziecko coś potrafi robić 

dobrze i z przyjemnością …

Wzmacniam

- bo zdefiniowane mocne strony mogą być 
motorem rozwoju w innych sferach …

Rozwijam
- bo  doświadczenie sukcesu buduje 

motywację i odwagę wobec nowych 
wyzwań teraz i w przyszłości 



• Pozyskiwanie informacji zwrotnej

Pytanie dzieci o zdanie? 
Tylko po co?

- Czego się dowiem, 
gdy zapytam dzieci o ich opinię?

- Jak ocenią moje pomysły i wysiłki?

- Czy obawiam się tej oceny?



Pytają mnie o zdanie
= to co myślę, ma znaczenie

= jestem ważny



CZY WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIEDZYNARODOWA 
NIE JEST DLA DZIECI ABSTRAKCJĄ?

obszar oddziaływań społecznych 

i nabywanie świadomości bycia częścią społeczeństwa

rodzina
przedszkole

szkoła

najbliższe 
otoczenie

społeczność 
lokalna

kraj

Europa 
i świat



Nie zważając na 
ograniczenia 

w postrzeganiu 
relacji społecznych 

i w percepcji 
rzeczywistości:

dajmy dzieciom 
to 

doświadczenie.



wykorzystajmy 
naturalne umiejętności 

dzieci

zamiast rezygnować z działań
z uwagi na ich naturalne 
ograniczenia rozwojoweDrama Play – zabawa w trakcie spotkania online w eTwinning



W POSZUKIWANIU SFERY NAJBLIŻSZEGO ROZWOJU 
(L. Wygotski)

(def.) „różnica pomiędzy tym, co dziecko już wie, 
a tym, czego może się nauczyć pod kierunkiem innych”

zadania kształtujące umiejętności odpowiednie do poziomu dziecka, 
a których rozwijanie w toku terapii ma największą szansę powodzenia 

RAZEM DO CELU

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELEM WSPÓŁORGANIZUJĄCYM KSZTAŁCENIE

Cele rozwojowe określone w IPET 
częściowo realizowane w toku aktywności projektowych.  

Metoda projektu edukacyjnego 
wpisana w zestaw metod wspierających rozwój dziecka.



Inspiracje:

https://live.etwinning.net/profile/school/17809

http://czytelnia.frse.org.pl/budowanie-kultury-wlaczenia-spolecznego-poprzez-etwinning/

https://groups.etwinning.net/161624/home

Profil Przedszkola nr 48 w Zabrzu

Grupa „PrzedszkoleTwinning”

Publikacja „Budowanie kultury włączenia…”



WNIOSKI I PERSPEKTYWY

Projekty eTwinning
mogą stanowić element codzienności przedszkolnej, 

także w kontekście pracy terapeutycznej.

Dziecko ma prawo do wszelkich możliwości rozwoju, 
jakie są w jego zasięgu 

(w metodycznym warsztacie pracy nauczyciela)!



Zapraszam do kontaktu

Anna Krzyżanowska

annakrzyzanowska@interia.eu


