
 

Opis projektu 

 

Projekt miał uzmysłowić uczniom sens uczenia się języka niemieckiego poprzez otwarcie na Europę i              
świat dzięki współpracy międzynarodowej. Oprócz zwiększenia motywacji do nauki języka niemieckiego           
założeniem projektu było kształtowanie postaw tolerancji, większej otwartości na innych ludzi i inne             
kultury, świadomości różnic i podobieństw. Imponująca jest liczba uczestników projektu 145 uczniów z             
9 krajów. W początkowej fazie projektu uczestnicy dokonali autoprezentacji umieszczając zdjęcia i            
informacje o sobie. Następnie przeprowadzono konkurs na logo projektu.  

Projekt został podzielony na etapy, w każdym miesiącu wszystkie szkoły partnerskie miały do             
wykonania jednakowe aktywności. Jasno zostały określone zadania, terminy i aktywności zarówno           
uczniów, jak i nauczycieli. Tematyka zadań miała z jednej strony dać wgląd uczniom w życie codzienne                
ich rówieśników z innych krajów, z drugiej zaś została dostosowana do umiejętności językowych             
uczestników projektu i skorelowana z podstawą programową. Podczas realizacji projektu pojawiły się            
tematy takie jak moja szkoła, system edukacyjny, opis drogi do szkoły, rodzina i przyjaciele, opis pokoju                
i ulubionych miejsc i przedmiotów, upodobania kulinarne, opis zainteresowań w tym ulubionych książek,             
utworów muzycznych, emocje i uczucia, wartości oraz święta. Dodatkowo założono stronę przy użyciu             
aplikacji Padlet, na której dzielono się aktualnymi wydarzeniami ze szkół. Opracowując zadania,            
licealiści dyskutowali na temat różnic, uczyli się wzajemnie szacunku dla innych, ich myśli i opinii oraz                
sposobu życia. Realizowano wymagania z tego przedmiotu w zakresie znajomości środków           
językowych, rozumienia, tworzenia i przetwarzania tekstów, wyrażania swojej opinii na określony temat,            
ale też z informatyki (wykorzystanie programów multimedialnych, praca z platformami i programami            
internetowymi).  

Najmocniejszą stroną projektu okazały się: zaangażowanie uczestników, dobra współpraca         
koordynatorów, jak również wzajemna motywacja zespołów projektowych podczas pracy nad          
poszczególnymi zadaniami w projekcie. Uczniowie mogli wypowiadać się na forum i poznać opinie             
innych uczestników.  

Współpraca między szkołami została nawiązana w sierpniu 2017 r. poprzez platformę eTwinning. Od             
samego początku widoczne było zaangażowanie wszystkich uczestników. Założyciel projektu pozyskał          
do współpracy nauczycieli z 8 krajów, przedstawił wizję projektu i udostępnił wstępny plan działań.              
Następnie za pomocą formularza Google ustalono wspólnie szczegóły projektu, harmonogram i sposób            
realizacji poszczególnych zadań projektowych. Zadaniem koordynatora było czuwanie nad całością          
projektu, terminowością, kreowanie przestrzeni TwinSpace do udostępniania i prezentowania         
wypracowanych materiałów przez uczestników projektu. Wszyscy nauczyciele byli zaangażowani w          
realizację zadań, dawali impulsy do działania pozostałym uczestnikom, podejmowali dodatkowo          
inicjatywy, które wzbogacały projekt i motywowały uczniów do jeszcze większej aktywności.           
Modyfikowano zadania i aktywności w zależności od potrzeb i możliwości uczestników projektu.            
Realizacja projektu przebiegała bardzo sprawnie dzięki jasno określonym zasadom współpracy,          
terminarzowi zadań. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu partnerów projekt przebiegał zgodnie z planem.           
Na zakończenie działań za pomocą ankiety Google uczniowie wypełnili formularz wyrażając swoje           
zdanie o projekcie. Nauczyciele i uczniowie angażowali się podczas planowania i realizacji wszystkich             
zadań, wybierając odpowiednie narzędzia internetowe. Każda grupa projektowa przyczyniła się do           
sukcesu projektu, o czym świadczą liczne wypracowane materiały. 

 


