
Projekt eTwinning Odkrywam Moje Miasto 

 

Nasza Szkoła wraz z partnerami z Zaklikowa i Kežmarok na Słowacji realizuje 

międzynarodowy projekt Odkrywam Moje Miasto w ramach programu eTwinning.  

W projekcie bierze udział 9 nauczycieli i aż 158 uczniów.  

 

PIERWSZE SPOTKANIE 

Pierwsze spotkanie partnerskie odbyło się 4 marca. Mieliśmy okazję zapoznać się z 

opiekunami projektu z poszczególnych szkół, wymienić się doświadczeniami, ustalić 

szczegóły naszej współpracy. Spotkanie to przebiegło w niezwykle miłej atmosferze i dodało 

nam siły i zapału do realizacji naszych pomysłów.  

 

CELE PROJEKTU 

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów dziedzictwem kulturowym swojego 

regionu, kształtowanie tolerancji dla różnorodności oraz integracja i nawiązanie znajomości 

rówieśniczych, co w dobie pandemii stało się niemal celem nadrzędnym. Uczniowie mają też 

możliwość kreatywnego wykorzystania TIK i wykazania się pomysłowością w przybliżaniu 

atrakcji swojego miasta.  

NAWIĄŻMY NOWE ZNAJOMOŚCI 

Na początku naszej współpracy stworzyliśmy prezentacje zespołów uczniów, naszych 

szkół, tak by wzajemnie się zapoznać. Uczniowie pracowali wspólnie na wirtualnej tablicy 

Wakelet. Jak przedstawili się wszyscy partnerzy projektowi? Zapraszamy do obejrzenia: 

https://wakelet.com/wake/rg-BvzgBLi0bkJZajQflI 

LOGO PROJEKTU 

about:blank


Kolejnym krokiem – zadaniem zespołów – było utworzenie propozycji logo naszego 

projektu. Uczniowie wykazali się dużym talentem i znajomością TIK. Wpłynęło aż 19 prac. 

We wspólnym głosowaniu wszystkich uczestników na platformie eTwinning, wybraliśmy 

zwycięskie logo. Najwięcej głosów zdobyło dzieło ucznia naszej szkoły – Roberta 

Żeweckiego! GRATULUJEMY! 

 

 

ODKRYWAMY NASZE MIASTA 

 W ramach rozwinięcia projektu uczniowie  przygotowali niezwykłe prace poświęcone 

swoim miastom. Mogli pokazać swoje pasje, poszerzyć wiedzę z zakresu wielu przedmiotów, 

bo opiekunami projektu byli angliści, matematycy, poloniści – projekt zatem ma charakter nie 

tylko międzynarodowy, ale również międzyprzedmiotowy. Do realizacji projektu włączył się 

również absolwent naszej szkoły Jan Ulicki – fotograf, turystyczny Dziennikarz Roku 2020 w 

kategorii fotoreportażu za cykl zdjęć Tatr uchwyconych z Krakowa. 

Należy podkreślić, iż prace uczniów to połączenie znajomości TIK, wiedzy, 

niezwykłej kreatywności a przede wszystkim wynik zaangażowania i pracy wszystkich 

członków projektu. Wspólny projekt wymaga współpracy, co w dobie izolacji wymuszonej 

pandemią, jest niezwykle trudne, ale jednocześnie dające terapeutyczne poczucie 

przynależności, bycia potrzebnym i stwarza możliwość podtrzymywania istniejących i 

nawiązywania nowych relacji rówieśniczych.  

Udział w projekcie Odkrywam Moje Miasto to doskonały trening współpracy, 

odkrywanie uroków swoich regionów, nawiązywanie nowych relacji, możliwość podzielenia 

się swoimi pomysłami, prezentacji swoich prac a przede wszystkim świetna zabawa!  

Zapraszamy do obejrzenia niektórych prac uczniów naszej szkoły: 

https://wakelet.com/wake/nj5bQT_eKk34UQYbxTINN 

about:blank


https://view.genial.ly/605905180156410d6d81310b/interactive-content-matematyczny-

krakow 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/5/25/225/162225/files/bd7db154a.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=1msHyCZjRMA&t=1s&ab_channel=PatrykWitek 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy912CAvFoI&ab_channel=Micha%C5%82 

https://drive.google.com/u/2/uc?id=1CMwWsJRardHodHHatn7k4o5V2R1xt6B2&export=do

wnload 

https://docs.google.com/presentation/d/1Va0TptfHnkakaT0jgqIMXyhdWwA_iScU0QsUu5I

HCgk/edit#slide=id.gcdce48c213_2_79 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf8W0I0-7KY&t=2s&ab_channel=Gonciar 

https://prezi.com/p/hhx59iymg_nw/cracow/ 

https://www.youtube.com/watch?v=v0IrjzPT45o&ab_channel=MonikaMotyl 

https://drive.google.com/file/d/13QVtFM_q-wvdpn53E8COHdxBwDjAGnR2/view 
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