
Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała "Krajową 

Odznakę Jakości eTwinning" a uczniowie "Uczniowską Odznakę Jakości 

eEwinning" za projekt "In verschiedenen Sprachen". 

W projekcie wzięli udział: Ignacy Forysiewicz, Cezary Goszczyński, Kacper Kniat, Filip Ruciński, 

Anastazja Bartosik, Katarzyna Adamska, Patrycja Matuszak, Marta Marcinkowska, Julia Mularczyk, 

Zuzanna Kozłowska, Blanka Dalecka, Alicja Lipecka, Agata Maizner. 

Koordynatorem szkolnym projektu była Daria Piórkowska. 

 

 



OPIS PROJEKTU: 

 

"In verschiedenen Sprachen” to krótki projekt z okazji Europejskiego Dnia Języków. 

Uczniowie każdej szkoły partnerskiej nakręcali film, w którym przedstawiali się w języku 

ojczystym i języku niemieckim. Uczniowie przedstawiali się również pisemnie w języku 

polskim i niemieckim.  Wszyscy pozostali partnerzy nagrywali wideo, w którym 

przedstawiali się w językach ojczystych szkół partnerskich. 

Pisemne dokumenty i flagi narodowe wszystkich szkół partnerskich tworzyły wystawę 

szkolną w dniu 26 września z okazji "Europejskiego Dnia Języków". 

 

ZADANIA PROJEKTU: 

 

- nagrywanie filmów w języku ojczystym i niemiecki 

- pisanie dokumentów w języku ojczystym i po niemiecku 

- publikacja filmów i dokumentów w Twinspace 

- tworzenie bazy wiedzy pt. "Polski dla początkujących" 

- tworzenie eBooka  

- nagrywanie filmów w obcych językach 

- publikacja filmów w Twinspace 

- wystawa szkolna 

- publikacja zdjęć i filmów z wystawy w Twinspace 

- tworzenie wielojęzycznych kartek pocztowych 

- tworzenie wielojęzycznego słowniczka pt. "Przedstawiamy sie" 

- udział w konferencji on-line ze szkołami partnerskimi 

- tworzenie eBook 

- ocena projektu. 

 

CELE PROJEKTU: 

 

- poznanie różnorodności językowej w Europie 

- podnoszenie świadomości na temat wielojęzyczności w Europie 

- możliwość usłyszenia języków europejskich 

- próbowanie swoich sił w nauce języków obcych 

- pokonanie barier językowych i lęku przed mówieniem 

- doskonalenie umiejętności pracy w zespole i pracy samodzielnej 

- doskonalenie pracy z wykorzystaniem technologii TiK 

- poznanie nowych strategii uczenia się 

- rozwijanie sprawności mówienia, pisania, czytania i słuchania w języku obcym 
- doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań zmierzających do osiągnięcia 

wyznaczonych celów. 

 

 

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W PROJEKCIE: 

 

- umiejętność przedstawiania sie w językach obcych 

- umiejętność rozumienia innych języków 

- pokonanie barier językowych i lęku przed mówieniem 
- umiejętność porozumiewania sie z innymi mieszkańcami Europy 

-umiejętność pisania kartek pocztowych, słowników międzynarodowych  

- umiejętność wyrażania własnych przekonań (ocena projektu) 



- doskonalenie umiejętności pracy w zespole i pracy samodzielnej 

- doskonalenie pracy z wykorzystaniem technologii TiK 

- umiejętność organizacji wystaw szkolnych 

- umiejętność pokonywania lęku przed wystąpieniem publicznym 

- umiejętność planowania pracy 

- umiejętność mówienia, pisania, czytania i słuchania w języku obcym 
 

Uczniowie uświadomili sobie jeszcze bardziej jak ważna jest nauka języków obcych, zdali sobie 

sprawę z różnorodności językowej na świecie, otworzyli się na inne kraje, przełamali bariery 

językowe, pokonali strach przed mówieniem i nowoczesnymi technikami uczenia się, wypróbowali 

swoje umiejętności językowe i odkryli w sobie nowe talenty. Pracowali wspaniale. Byli pełni radości i 

motywacji. 

   
LINK DO NASZEGO PROJEKTU NA TWINSPACE ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY: 

https://twinspace.etwinning.net/90755/home 

 

LINKI DO EFEKTÓW NASZEJ PRACY: 

1. Przedstawiamy sie po polsku i po niemiecku: 

https://padlet.com/dariawierzba/5c1mtkdhv3fx 

https://padlet.com/dariawierzba/37p5udwfmvee 

2. "Polski dla początkujących": 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=SZ6SYZS1kao 

3. Wielojęzyczny słowniczek pt. "Przedstawiamy sie" 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OO-pzueu-

RDwavxW3oyPAUSSM3_dbvvmUlPC81Ktkn8/edit#gid=0 

4. Przedstawiamy sie w różnych językach: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xka8TUD_saY 

https://www.youtube.com/watch?v=qeNdDNiOytc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=oMcOgYL2I5A 

https://www.youtube.com/watch?v=uqtVx4XxjC4 

https://www.youtube.com/watch?v=ychxjvqwi1g 

https://www.youtube.com/watch?v=_bI4Cwfowqw 

https://www.youtube.com/watch?v=ruUNh9igepk&feature=youtu.be 



https://www.youtube.com/watch?v=5rSnn3IzY7s&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=8aAdE6v5x5k&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=cgffkA-9Z6A&feature=youtu.be 

5. Europejski Dzień Języków w "Kornelówce": 

https://twinspace.etwinning.net/90755/pages/page/692527 

6. Spotkanie on-line ze Słowenią: 

https://twinspace.etwinning.net/90755/pages/page/697123 

7. Kartki wielojęzyczne: 

https://docs.google.com/presentation/d/1ekt8n6XSsRWUBSITgcw6z8Lv4KPSXOhNL2BSwkAt0n0/e

dit#slide=id.p 

8. eBook: 

https://docs.google.com/document/d/1ndFKcwI3b0rGMRgqR1I1L6W3OMHlL0Cn6yWwyV6s5RU/e

dit 

9. Ewaluacja projektu: 

http://linoit.com/users/rjakic/canvases/In%20verschiedenen%20Sprachen 

http://linoit.com/users/rjakic/canvases/In%20verschiedenen%20Sprachen%20Teil%202 

11. Nasze zdjęcia: 

https://twinspace.etwinning.net/90755/materials/images 

10. Opublikowanie rezultatów: 

Społeczność naszej miejscowości mogła dowiedzieć się o naszym projekcie ze stron internetowych 

lokalnych gazet, strony internetowej szkoły, fb szkolnego i strony internetowej Urzędu Miasta. 

 


