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Informacja o projekcie eTwinning 

w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie 

 

W  II semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klasy 2cg  LVI Liceum  

Ogólnokształcącego w Warszawie w ramach zajęć z języka angielskiego biorą udział 

międzynarodowym projekcie językowo - kulturowym: „ Writing shortens the 

distances” 

O PROJEKCIE 

W projekcie biorą udział nauczyciele oraz uczniowie szkół z Włoch, Portugalii, Turcji, 

Francji, Czech oraz Polski. Językiem projektu jest język angielski. W takcie projektu są 

realizowane założenia podstawy programowej z języka angielskiego oraz kształtowane 

kompetencje kluczowe uczniów.  

Projekt jest realizowany w ramach programu eTwinning na platformie TwinSpace, do której 

dostęp mają wyłącznie zalogowani w projekcie nauczyciele i uczniowie. Materiały i prace 

powstałe w ramach działań projektowych są zamieszczane na platformie TwinSpace i 

dostępne dla wszystkich uczestników projektu. Przebieg projektu będzie dokumentowany 

również na stronie internetowej  naszej szkoły.  

CELE 

Nadrzędne cele projektu to komunikacja uczestników w języku angielskim oraz poznawanie 

kultur i tradycji krajów europejskich. Uczniowie nauczą się również korzystania z rozmaitych 

narzędzi cyfrowych. 

 DZIAŁANIA 

Projekt będzie realizowany od stycznia do czerwca 2021 roku. Partnerzy spotykają się online 

cyklicznie dwa razy w miesiącu (jedno spotkanie dla nauczycieli – opiekunów projektu oraz 

spotkanie dla wszystkich uczestników) aby monitorować przebieg działań oraz umożliwić 

uczniom komunikacją i wymianę zdań z rówieśnikami.  
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Na każdy miesiąc kalendarzowy uczniowie mają przydzielone do wykonania jedno zadanie. 

Zadania będą dotyczyły np. przedstawienia siebie i swoich zainteresowań w formie 

prezentacji, wykonanie projektu logo i plakatu projektu, przygotowanie prezentacji na temat 

swojej szkoły, przygotowanie quizu na określony temat dla innych uczestników projektu, 

przygotowanie prezentacji video na temat sztuki lub muzyki, którą się interesują.  

Uczniowie będą musieli dotrzymywać terminów i odwiedzać witrynę dwa razy w miesiącu, 

aby nadążyć za rytmem działań. Jedna lekcja języka angielskiego w tygodniu będzie 

poświęcona na pracę nad projektem. Decyzje dotyczące większości działań oraz narzędzi, 

jakie zostaną użyte do wykonania zadań, uczniowie będą podejmować wspólnie z 

nauczycielem oraz innymi uczestnikami projektu. 

 

SPODZIEWANE REZULTATY  

W ramach działań projektowych uczniowie podniosą swoje umiejętności posługiwania się 

językiem angielskim w mowie i w piśmie, przećwiczą sytuacje autentycznej komunikacji z 

osobami, które nie posługują się językiem polskim oraz innym akcentem, podczas używania 

języka angielskiego. Poznają również elementy kultury, zwyczajów i realia codziennego życia 

rówieśników w innych krajach europejskich. Będą mieli okazję zdobyć korespondencyjnych 

przyjaciół. 
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