
Projekt międzynarodowy „Jestem młody, jestem Europejczykiem. I’m young, I’m European.”

w  roku  szkolnym  2020/2021  uczniowie  oddziału  7e,  wraz  z  wychowawczynią,  panią  Oliwią

Krawczykowską brali  udział  w projekcie  międzynarodowym e-Twinning „Jestem młody,  jestem

Europejczykiem. I’m young, I’m European.”

Celem projektu było:

• kształtowanie postawy otwartości w stosunku do osób z innych krajów,

• wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej.

• zaprezentowanie najpiękniejszych zakątków krajów – partnerów,

• rozwój myślenia krytycznego  i umiejętności wyszukiwania informacji,

• kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do innych kultur, języków i narodów,

• rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim -

• poznanie elementów kultury krajów – partnerów

W  projekcie wzięło udział krajów partnerskich: Chorwacja, Francja, Grecja, Portugalia, Rumunia,

Szwecja, Turcja,  Włochy.  Współpraca polegała  na realizacji projektów  i wymiany efektów pracy

za  pośrednictwem platformy e-Twinning   -   TwinSpace.  Projekt  zaplanowany  został  na  okres

10.2020-05.2021. Formuła projektu została tak opracowana, aby można było go realizować także

przy  wykorzystaniu  narzędzi  do  kształcenia  na  odległość.  W  pracy  wykorzystano  narzędzia

informatyczne (tworzenie prezentacji multimedialnych, canva, padlet).

Oto zagadnienia, nad którymi pracowaliśmy: 

Poznajemy się,

Nagraliśmy krótkie filmiki, na których w kilku słowach opisujemy siebie i nasze zainteresowania.



Nasi partnerzy za pomocą aplikacji padlet przedstawili się nam.

Pierwszy dzień w szkole u jednego z naszych partnerów:

-  Najpiękniejsze  miejsca  w  naszym  kraju  –  Nasi  partnerzy  przygotowali  dla  nas  piękne

prezentacje multimedialne prezentujące wybrane zakątki ich krajów. To tylko niektóre zdjęcia:

Chorwacja



Grecja:



Szwecja – 



Życzenia świąteczne.

Święta to szczególny czas w każdym kraju u kulturze. Z przyjemnością dowiedzieliśmy się, jak

wyglądają święta w innych krajach. Bardzo ucieszyły nas wirtualne kartki i zyczenia od naszych

nowych przyjaciół:



A tu kartki z Chorwacji: https://youtu.be/yK0XWSd9tE8

Mój problem, to nasz problem – uczniowie napisali krótkie rozprawki, w których podzielili się

swoimi obawami z przyjaciółmi z innych krajów. Choć dzieli  nas wiele kilometrów, a czas,  w

którym przyszło nam pracować nad projektem jest szczególnie trudny dla całej Europy, to mamy ze

sobą wiele wspólnego. Martwimy się tymi samymi problemami. Dobrze wiedzieć, że młodzież w

całej Europie ma podobne problemy.

Wycieczka po wybranych miastach naszego kraju.

Uff, wakacje tuż tuż. Być może warunki pandemiczne pozwolą nam na podróżne małe i duże. Nasi

partnerzy  przygotowali  opisy  wycieczek  po  poszczególnym  miejscach  w  swoich  krajach.  My

również  chcielibyśmy  zaprosić  naszych  partnerów  do  Polski.  Poniżej  znajdują  się  linki do

niektórych naszych prezentacji.

https://view.genial.ly/60d4e6c100ac720dd823d79f 

https://view.genial.ly/60d4e3f100ac720dd823d776 

https://view.genial.ly/60d4cff700ac720dd823d686 

A tu link do przewodnika z Grecji:

A tour guide of our city: Heraklion - Prezentacje Google 

A tour guide of our capital city: Athens - Prezentacje Google 

https://youtu.be/yK0XWSd9tE8
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSKxljUBFuT31SJoLaq3i2PMBTITnzemvsempxDSH4xBv9CBcZI_rgPTmbBFwipvMAF8ec5wMNXZOmN/pub?start=true&loop=false&delayms=15000&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSJ2sRAAhveK38PF1YzjD3fK0SQB1QriA4Ttx4wj5akE4thtDHRNIOj6XLTpo_a8Uy5jLgbMQUkdFoD/pub?start=true&loop=false&delayms=10000&slide=id.gba9ec8b4e8_0_1869

