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Scenariusz projektu „Na tropach zimy” 

Opis projektu: 

Uczniowie eksplorują zagadnienia związane z obserwacją zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Wykorzystują 
wyobraźnię i ekspresję twórczą do wypracowywania wspólnych rezultatów ich badań.  

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 

Obszary tematyczne: przedmioty przedszkolne, przedmioty w szkole podstawowej, przedmiot interdyscyplinarny, nauki przyrodnicze 

Narzędzia TIK:  

Canva, Dokumenty Google, AnswerGarden, Mentimeter, Padlet, You Tube, Jamboard, VoiceThread 

Czas trwania: około 3 miesięcy 

Aktywności w projekcie: 

Aktywności realizowane w projekcie w większości opierają się na koncepcji współtworzenia rezultatów. Niektóre z nich wymagają 
zaangażowania jednego z nauczycieli koordynatorów, który podejmuje się złożenia elementów cząstkowych zrealizowanych przez grupy 
partnerskie w jedną całość.   

Scenariusz opisuje przykładowe aktywności na każdy z etapów projektów, od planowania, przez realizację zadań do ewaluacji i 
rozpowszechniania rezultatów. Są to między innymi: awatarowe zdjęcia grupowe, zagadki wzrokowe, wirtualna mapa bałwanków, animacje 
głosowe, wspólny rysunek online, piosenka, wideo relacja z obrzucania śnieżkami.  

Propozycje na aktywności powinny wynikać także z pomysłów dzieci uczestniczących w projekcie oraz priorytetów edukacyjnych określonych 
przez koordynujących go nauczycieli.  
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Plan pracy – strony projektu 

• Założenia projektu 
• Planowane działania 
• Zestaw TIK 
• eBezpieczeństwo 
• Poznajemy się! 
• Mapa bałwanków 
• Zimowy raport pogodowy 
• Śniegowe czary mary 
• Bałwankowe animacje 
• Wirtualne igloo 
• Bitwa na śnieżki 
• Zimowy Teledysk 
• Zimowe Inspiracje 
• Ewaluacja projektu 
• Wspólne rezultaty 
• Spotkania online 
• Upowszechnianie rezultatów 
• Odznaki Jakości, Nagrody, Wyróżnienia 
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Szczegółowy opis działań projektowych: 
 

 
Aktywność: Założenia projektu 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Założenia 
projektu 

Ustalenie 
priorytetów 
i zakresu 
tematyczne
go projektu.  

Nauczyciele określają swoje 
oczekiwania i priorytetowe 
kierunki działania, biorąc pod 
uwagę potrzeby poznawcze 
uczniów. Wykorzystują do 
tego chmurę wyrazową. 
 
Wspólna redakcja założeń 
niezbędnych do rejestracji 
projektu. Zebranie pomysłów 
na aktywności projektu 
uwzględniające możliwie 
wszystkie obszary podstawy 
programowej i spodziewane 
wytwory pracy uczniów. 
 
 

Chmura 
wyrazowa 
(Answergarde
n/Mentimeter)
, Dokument 
Google,  
Spotkanie 
online (na 
TwinSpace 
lub jako  
wydarzenie na 
eTwinning 
Live) 
 

Początek 
projektu, 
modyfikacje 
przez cały czas  
jego trwania  

Przed rozpoczęciem pracy warto zastanowić się, 
co jest celem naszego działania i priorytetem dla 
każdej z grup. Autorefleksja nad oczekiwaniami 
uczestników prezentowane w formie mapy 
wyrazowej obejmuje najczęściej takie kwestie i 
pytania, jak: 
- Czego chcemy się dowiedzieć i co poznać? 
(spojrzenie z perspektywy dziecka - warto je o to 
zapytać); 
- Jakie doświadczenia chcemy zapewnić naszym 
uczniom? 
- Jakie są moje własne możliwości czasowe i 
wkład pracy, jaki jestem w stanie uruchomić w 
pracy projektowej? 
Wykreowaną chmurę wyrazową umieszczamy 
na TS. 
Dokument Google zawiera tabelę do 
współredagowania opisu projektu, celów, 
przebiegu i rezultatów. Gromadzi informacje o 
ilości i rozpiętości wiekowej uczniów. Tabela 
podzielona na obszary rozwojowe pomoże 
uwzględnić propozycje działań w zakresie 
różnych sfer rozwojowych ucznia (kompetencje 
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językowe, matematyczne, działania twórcze, 
sensoryczne itp.). Koordynatorzy grup mogą  
zapisywać swoje propozycje różnymi kolorami.  
Dokument może być dostępny na stronie 
TwinSpace do dalszej edycji na czas trwania 
projektu.  
 
Tutorial AnswerGarden/Mentimeter. 

 
Aktywność: Plan pracy – terminarz i podział zadań 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

podstrona 

Planowane 
działania 

 

Planowanie 
działań do 
realizacji w 
projekcie. 
 
Ustalanie 
sposobu 
realizacji 
kolejnych 
aktywności. 
Wybór 
koordynator
ów 
kolejnych 
aktywności. 

Zredagowanie planu projektu 
– etapów pracy (np. nad 
wybranymi podtematami lub 
obszarami rozwojowymi) i 
określenie terminów 
realizacji.  
 
Omówienie działań  
z uczniami i dodawanie  
komentarzy do 
dotychczasowych propozycji. 
 
Podział uczniów na grupy 
zadaniowe (u dzieci 
starszych, o ile wymaga tego 
działanie projektowe).  

Dokument 
Google, 
spotkania 
online 
 

Cały 
czas trwania 
projektu 

Na podstawie wypracowanego na początku 
dokumentu Google nauczyciele podejmują 
decyzję o realizacji kolejnych aktywności. 
Podczas spotkań online mogą zdecydować, 
które z propozycji zrealizować w projekcie i w 
jakim terminie.  
Planowane etapy projektu warto zapisać na 
stronie TS. 
Cykliczna organizacja spotkań umożliwia 
szczegółowe zaplanowanie poszczególnych 
działań, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za 
zebranie działań zespołowych lub opracowanie 
wspólnego rezultatu zadania. Ustalenia 
koordynatorów zapisujemy na bieżąco na TS: co 
zdecydowano, do kiedy, kto co robi w danym 
zadaniu.  
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Aktywność: Komunikacja w projekcie 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

cd. 
Planowane 
działania 

Ustalenie 
sposobów 
komunikacji 
w projekcie. 

Nauczyciele koordynujący 
projekt ustalają optymalne i 
dostępne dla siebie kanały 
komunikacji w projekcie. 
 
Określenie terminarza 
spotkań (na bieżąco, przed 
realizacją kolejnych etapów 
projektu).  
 
Umieszczenie ustaleń na 
stronie TwinSpace. 
 

Narzędzia TS: 
TwinMail, 
Chat, Forum, 
pokój spotkań 
online 
w TwinSpace 
 
Portale 
społecznościo
we (np. 
Facebook/ 
Messenger, 
WhatsApp) 

Ustalenia 
generalne na 
początku 
projektu.  
Szczegóły, 
ewentualne 
zmiany na 
bieżąco. 

Komunikacja powinna być prowadzona 
systematycznie przez cały czas trwania projektu.  
Przy ustalaniu dat spotkań online przydatna jest 
aplikacją do określania dostępności członków 
zespołu (doodle.com). 

 
Aktywność: Zestaw TIK 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Zestaw 
TIK 

Zebranie 
zestawu 
narzędzi i 
aplikacji 

Uczestnicy projektu tworzą 
zbiór narzędzi, z których 
zdecydowali się korzystać 
w czasie realizacji aktywności 
projektowych. 

Tutoriale w 
trybie video, w 
word, pdf, linki 
do zasobów 
zewnętrznych 

Na bieżąco, 
w  czasie 
trwania 
działań 
projektowych 

Strona zawiera linki i instrukcje do narzędzi 
wykorzystywanych w toku projektu.  
Warto spróbować samodzielnie wykreować 
choć niektóre z przewodników dla zespołu 
partnerskiego. W przypadku korzystania z 
tutoriali zewnętrznych, należy oznaczyć źródło 
materiału.  
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Aktywność: Bezpieczeństwo, prawa autorskie i netykieta 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji, linki do materiałów 

 
eBezpiecz
eństwo 
 
 

Dbanie 
o ochronę 
wizerunku i  
wytworów 
prac 
uczniów, 
praw 
autorskich  
oraz 
zagadnienia 
bezpieczeńs
twa w sieci. 

Zadbanie o zgodę 
rodziców/opiekunów 
prawnych dzieci na 
publikacje wizerunku i 
wytworów prac dzieci. 
 
Dyskusja na temat 
konieczności respektowania 
praw autorskich w toku 
opracowywania rezultatów 
działań projektowych 
(ilustracje, zdjęcia, muzyka)  
 
Wspólne opracowanie zasad 
netykiety (zasady współpracy 
nad tworzeniem stron TS, 
modyfikacji zasobów, reguł 
komunikacji). 
 
Zapoznanie uczniów 
z zagadnieniem 
bezpieczeństwa w sieci 
(adekwatnie do ich wieku i 
potrzeb). 

Zasoby 
sieciowe (np.: 
sieciaki.pl; 
necio.pl; 
owcewsieci.pl) 
 
Scenariusze 
zajęć 
(etwinning.pl / 
edukacja 
medialna) 
 
 
Link: Czerwona 
lampka 
 
Link: Kiedy się 
włączyć, a 
kiedy 
wyłączyć?  

Ustalenia na 
początku 
projektu 
 
Zasady 
respektowane 
w czasie jego 
trwania 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczniów 
na ich udział w projekcie nie jest w eTwinning 
wymagana (jako jedna z metod, którymi 
nauczyciel posługuje się nauczyciel w procesie 
dydaktycznym). Jednak, może tego oczekiwać 
dyrektor placówki lub organ prowadzący – 
trzeba o to zapytać. 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczniów 
na publikację wizerunku i wytworów pracy w 
projekcie jest konieczna. Należy ją w pełni 
respektować. 

Warto skorzystać z opcji dokumentowania 
przebiegu projektu poprzez zdjęcia grup 
uczniów przy pracy, pojedynczych osób bez 
ujęcia twarzy. Rezultaty działań zawierające 
wizerunki uczniów należy publikować na 
stronach TwinSpace dostępnych dla członków 
projektu (nie w trybie publicznym). 
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Aktywność: Roz-Poznajemy się 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Poznajemy 
się  

Przedstawien
ie się grup 
projektowyc
h 

Przedstawienie się grup 
projektowych na TwinSpace 
oraz we wspólnej 
przestrzeni (np. Padlet). 
 
Przygotowanie zagadki na 
spostrzegawczość 
wzrokową, rozwiązywanie 
zagadek przygotowanych 
przez pozostałych. 
 
 
  

Padlet 
 
Pixton Edu 

początkowa 
faza projektu 

Nauczyciel generuje przestrzeń dla grupy/klasy 
w serwisie Pixton Edu i udostępnia link uczniom 
do wykreowania przez nich indywidualnych 
awatarów. Następnie pobiera awatarowe 
zdjęcie grupowe i publikuje na stronie 
TwinSpace (np. na Twinboard). 
Grupy projektowe budują kompozycję 
przestrzenną nawiązującą do nazwy grupy i 
umieszczają na niej określony element zimowy 
(np. płatek śniegu). Publikują zdjęcie kompozycji 
na Padlecie. Uczniowie starają się odnaleźć 
śnieżynkę ukrytą na zdjęciach kompozycji 
partnerów, a jej położenie opisują w 
komentarzu do wpisu na padlecie. 
 
Tutorial Padlet. 
Tutorial Pixton Edu. 

 
Aktywność: Mapa bałwanków 

  
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Mapa 
bałwanków 

Lokalizacja 
placówek 
na wspólnej 

Utworzenie mapy zimowych 
bałwanków: zbudowanie 
bałwana przez dzieci, 

Padlet 
/opcja Mapy 
 

Optymalnie:  
1-2 tygodni 

Jeśli warunki atmosferyczne są sprzyjające, 
dzieci budują bałwana ze śniegu. W przeciwnym 
razie uczniowie konstruują jego postać z innych, 
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mapie. 
 
 

osadzenie jego fotografii w 
miejscu odpowiadającym 
lokalizacji placówki na 
mapie Polski /Europy. 

 dostępnych materiałów plastyczno-
technicznych. 
Osadzając bałwana na Padlecie grupa podpisuje 
go nazwą placówki i grupy/klasy. 
Prace partnerów można polubić i skomentować, 
zapewniając tym samym przestrzeń do 
wzajemnej interakcji. 
 
Przykładowy rezultat: 
https://padlet.com/aniahela/balwan 

 
Aktywność: Zimowy raport pogodowy 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Zimowy 
raport 
pogodowy 
 

Eksploracja 
warunków 
pogodowyc
h w okolicy 
przedszkola
/szkoły 

Grupy badają i prezentują 
warunki pogodowe w 
najbliższej okolicy 
przedszkola lub szkoły.  
Uczniowie wykonują trzy 
zdjęcia na terenie placówki 
– tego, co widzą dookoła, 
nad głową i pod stopami.  
Zdjęcia publikują we 
wspólnym raporcie 
pogodowym, wpisując 
nazwę placówki, kropką 
lokalizując ją na mapie i 
dobierając adekwatny do 
warunków symbol pogody. 

Canva 
 
 

1 tydzień 
(ustalony 
zakres dni, 
jednakowy dla 
wszystkich, 
opcjonalnie: 
ten sam dzień 

Warto pozwolić uczniom samodzielnie wykonać 
zdjęcia w wybranych przez nie lokalizacjach, za 
pomocą dostępnych im narzędzi tj.: aparat 
cyfrowy, smartfon. W przypadku wykonania 
kilku fotografii, grupa wybiera drogą głosowania 
te, które zostaną umieszczone w raporcie. 
 
Jeśli grupa projektowa jest nieliczna (składa się z 
dwóch, trzech placówek) można umieścić 
wszystkie elementy raportu na jednej planszy 
(jak TUTAJ.) 
 
Link do przykładowego szablonu dla większych 
grup (do wykorzystania):  
TUTAJ. 
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Aktywność: Śniegowe czary mary 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji, linki do materiałów 

Śniegowe 
czary mary 

Tworzenie 
„zaklęć” na 
wywołanie 
śniegu 

Dzieci wymyślają krótkie 
rymowanki, które mogą być 
„zaklęciami” powodującymi 
opady śniegu.  
Zaklęcia są publikowane na 
wspólnej tablicy (Jamboard) 
w formie kolorowych 
wlepek (Sticky note). 

Jamboard 
lub 
VoiceThread 

1 tydzień W celu stworzenia zaklęć warto zastosować 
metodę tekstów swobodnych. Priorytetem jest 
inwencja twórcza dzieci, a niekoniecznie 
spójność rymu.  
W przypadku dzieci młodszych rymowankę 
wpisuje do narzędzia nauczyciel. Dzieci w 
edukacji wczesnoszkolnej poradzą sobie z tym 
zadaniem samodzielnie.  
 
Opcjonalnie, gdy zależy nam na nagraniach 
wypowiedzi dzieci, a nie na zapisie zaklęcia, 
można wykorzystać narzędzie do nagrywania 
komentarzy VoiceThread. Wówczas do ilustracji 
śnieżynki swoje zaklęcia mogą nagrywać 
wszyscy partnerzy projektu (po udostępnieniu 
im linku do zasobu). 
Tutorial VoiceThread. 
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Aktywność: Bałwankowe animacje 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Bałwankowe 
animacje 

Kreacje 
animacji 
głosowych 
do 
fotografii 
bałwanów 

Dzieci nagrywają wypowiedź 
głosową śnieżnego bałwana 
zbudowanego na potrzeby 
aktywności „Mapa 
śnieżnych bałwanów” lub 
narysowanych przez siebie 
bałwanów, współtworząc 
kolekcję animacji w 
ChatterPix Kids. 

ChatterPix Kids 1 tydzień Zestaw animacji przygotowanych przez uczniów 
można zebrać wykorzystując opcję TwinBoard 
na stronie TwinSpace lub narzędzie zewnętrzne 
tj. Padlet czy Wakelet. 
Narzędzie ChatterPix Kids umożliwia 30-
sekundowe nagranie głosowe do rysunku czy 
zdjęcia wgranego do aplikacji.  
Tutorial ChatterPix Kids. 

 
Aktywność: Wirtualne igloo 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Wirtualne 
igloo 

Tworzenie 
wspólnego 
rysunku w 
wirtualnej 
przestrzeni 

Uczniowie budują z 
rówieśnikami wirtualne 
igloo, korzystając z 
możliwości narzędzia 
Jamboard (opcja rysowania 
kształtów) 

Jamboard 1 tydzień Jeden z koordynatorów zakłada wspólną 
przestrzeń do rysowania na platformie 
Jamboard i udostępnia link do zasobu na stronie 
TwinSpace. 
Dzieci mogą dorysowywać elementy w trybie 
synchronicznym (w tym samym czasie, po jego 
określeniu przez partnerów) lub w trybie 
asynchronicznym (w optymalnym dla siebie 
czasie). 
Warto zapisać końcowy efekt wirtualnego igloo 
w formie pliku jpg i opublikować go jako obraz 
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na stronie TwinSpace.  
Przed przystąpieniem do zadania warto także 
ustalić zasadę, zgodnie z którą dzieci nie 
zmazują pracy wykonanej przez 
poprzedzających je rówieśników. 

 
Aktywność: Bitwa na śnieżki 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji, linki do materiałów 

Bitwa na 
śnieżki 

Nagranie 
video z 
międzygrup
owej bitwy 
na śnieżki  

Partnerzy ustalają szczegóły 
organizacji nagrań, które 
złożą się na wspólną relację 
video. 
Grupy udają się na zewnątrz 
placówki i nagrywają 
czynność bycia obrzuconym 
śnieżką, formowania nowej i 
odrzucania w stronę 
kolejnej osoby.  
Grupy przesyłają nagrania 
cząstkowe do jednego z 
koordynatorów, który 
składa je w całość i 
publikuje na TS. 

Gromadzenie 
plików: Dysk 
Google 
Składanie 
nagrania: 
Canva 
 
Publikacja 
nagrania: 
YouTube 
/Vimeo 
 

1-2 tygodnie Przed realizacją nagrań przydatne jest ustalenie 
technicznych szczegółów nagrania tj.: nagrania 
w jednej pozycji (polecam ustawienie poziome), 
strona, z której dzieci są obrzucane śnieżką oraz 
strona, w którą odrzucają śnieżkę. 
Zadanie można realizować w formie obrzucania 
się indywidualnego przez dzieci, zespołowego 
lub całej grupy.  
Nagrania cząstkowe można osadzać we 
współdzielonym folderze na dysku Google 
(pobranie pliku przez koordynatora składającego 
film jest wówczas najsprawniejsze). Cząstkowe 
nagrania łączymy w całość wykorzystując opcje 
Canvy: Tutorial Canvy 
Film publikujemy na Youtube w trybie 
„Unlisted”, osadzamy link do nagrania w 
zakładce „Materiały/Filmy”, a następnie 
osadzamy nagranie na stronie TwinSpace. 
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Aktywność: Zimowy teledysk 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji, linki do materiałów 

Zimowy 
teledysk 

Nagranie 
wspólnej 
piosenki o 
tematyce 
zimowej 

Dzieci podają propozycje 
znanych im tytułów 
piosenek o tematyce 
zimowej i głosują nad 
wyborem jednej z nich.  
 
Piosenka jest rozdzielana na 
frazy, i nagrywana oraz 
ilustrowana przez grupy 
projektowe, zgodnie z 
dokonanym wyborem. 
 
Grupy przesyłają nagrania 
cząstkowe i rysunki do 
tekstu piosenki do jednego z 
koordynatorów, który 
składa je w całość i 
publikuje nagranie na TS. 
 

Tryb 
głosowania: 
ankieta na 
TwinSpace  lub 
formularz 
Google 
 
Gromadzenie 
plików: Dysk 
Google 
 
Składanie 
nagrania: 
Canva  
 
Publikacja 
nagrania: 
YouTube 
/Vimeo 

2-3 tygodnie Linki do proponowanych nagrań są gromadzone 
na stronie TwinSpace. Propozycje są 
odsłuchiwane przez uczniów. Przeprowadza się 
głosowanie, w celu wyboru jednego z utworów.  
Uwaga – na potrzeby głosowania zaleca się 
wykorzystanie opcji ankiety TwinSpace, gdy 
uczniowie będą korzystać z własnych kont na TS 
lub w przypadku upublicznienia strony, gdy 
korzystają z różnych komputerów. W 
przeciwnym razie, gdy grupa korzysta z jednego 
komputera, lepszym rozwiązaniem jest 
skonstruowanie ankiety do głosowania w 
formularzach Google – wówczas możliwe jest 
wielokrotne zapisanie głosu na jednym IP 
(oczywiście przy zastosowaniu reguły fair play). 
Tekst piosenki warto rozdzielić na fragmenty i 
wpisać do tabeli na stronie TS, gdzie 
poszczególne grupy deklarują zilustrowanie i 
nagranie danego fragmentu. 
Gromadzenie i publikację nagrania organizuje 
się podobnie jak w przypadku zadania „Bitwa na 
śnieżki”. 
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Aktywność: Zimowe inspiracje 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji, linki do materiałów 

Zimowe 
inspiracje 

Stworzenie
przestrzeni 
do 
publikacji 
działań 
własnych  

Pozostawienie przestrzeni 
(strony Zimowe Inspiracje i 
podstron) jako miejsca, w 
którym uczniowie mogą 
dokumentować zimowe 
aktywności zrealizowane 
niezależnie od planu 
projektu. 

dowolne Cały czas 
trwania 
projektu 

Zadania zainicjowane przez grupy partnerskie 
niezależne od wspólnych ustaleń można 
publikować jako podstrony „Zimowych 
Inspiracji”. Możliwość ta wychodzi naprzeciw 
inicjatywie własnej uczniów i wzmacnia ich 
motywację do eksploracji poznawczych i 
twórczych. 
Oglądanie działań partnerów może skutkować 
chęcią realizacji podobnych działań w innych 
grupach. Warto podążać za motywacja dzieci i 
realizować oraz publikować relacje z zadań, 
którymi wzajemnie inspirowali się uczniowie w 
projekcie.  

 
Aktywność: Ewaluacja projektu 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Ewaluacja 
projektu 

Dokonanie 
podsumow
ania działań 
projektowy
ch i ich 
ewaluacja 
przez 

W toku spotkania online 
koordynatorzy gromadzą 
propozycje pytań 
ewaluacyjnych 
skierowanych do uczniów, 
rodziców i siebie samych.  
 

Formularze 
Google 

Na 
zakończenie 
projektu. 

Nauczyciele najmłodszych dzieci muszą 
dostosować sposób ewaluacji projektu do ich 
możliwości. Z uwagi na ich niskie kompetencje w 
zakresie czytania i pisania, najbardziej 
optymalną forma mogą okazać się nagrania ich 
wypowiedzi. Dzieci mogą otrzymać ankietę 
ewaluacyjną oparta o system ilustracyjny, w 
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członków 
projektu 
 

Zespół tworzy ankiety w 
formularzu Google, poprzez 
które wypowiadają się 
partnerzy projektu, 
uczniowie i ich rodzice. 
 
Koordynator ds. ewaluacji  
dokonuje podsumowania i 
udostępnienia wyników 
ankiety. 

której oceniają aktywności projektowe za 
pomocą ikon „super”, „nudne”, „ciekawe” lub 
„nie wiem/nie pamiętam”. Przykład ankiety. 
 
Z uwagi na różnorodny charakter i priorytety 
grup realizujących projekt bardziej trafnym 
może okazać się zindywidualizowanie ankiet 
skierowanych do dzieci i ich rodziców pomiędzy 
partnerskich. Można wówczas zidentyfikować 
mocne i słabe strony funkcjonowania zespołu w 
projekcie.  

 
Aktywność: Prezentacja wypracowanych rezultatów współpracy 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Wspólne 
rezultaty 

Prezentacja  
wypracowa
nych 
wspólnie 
rezultatów 
projektu na 
jednej 
stronie TS 

Partnerzy projektu  
zamieszczają zestawienie 
wypracowanych wspólnie 
rezultatów projektu na 
jednej stronie TwinSpace.   
  
Każdy wypracowany we 
współdziałaniu produkt 
projektowy, powinien 
zawierać informacje 
o autorach biorących udział 
w danej aktywności. 

TwinSpace Po 
zakończeniu 
działań 
projektowych 

Należy pamiętać o określaniu autorstwa 
zamieszczonych, wypracowanych wspólnie 
efektów działania. 
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Aktywność: Spotkania online 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Spotkania 
online 

Relacje z 
wirtualnych 
spotkań 
uczniów 

Koordynatorzy projektu, 
adekwatnie do możliwości 
komunikacyjnych uczniów 
planują 
spotkanie/spotkania 
online w toku którego 
realizują wspólne zadanie 
(wirtualne rysowanie, 
śpiewania, zabawy 
dramowe). 
Relację ze spotkań, to jest 
krótki opis, screen ekranu i 
wspólnie wypracowany 
efekt spotkania 
umieszczają na stronie TS. 

Narzędzia do 
spotkań online 
na TS, 
platformy 
zewnętrzne, 
Skype, Google 
Meet, Teams 

Na bieżąco, 
dokumentacja 
po 
przeprowadze
niu spotkania 

Spotkania online dzieci młodszych wymagają 
prostej formy, niewymagającej zaawansowanej 
komunikacji werbalnej (szczególnie gdy projekt 
realizowany jest w grupie międzynarodowej) 
oraz spójności czasowej (aktywizacja dzieci w 
optymalnej dla ich rozwoju poznawczego ilości 
czasu). 
Spotkania online są cennym elementem 
projektu dla najmłodszych uczniów, by mogły 
doświadczyć realnej obecności partnerów, z 
którymi współpracują na odległość.  

 
Aktywność: Upowszechnianie rezultatów 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Upowszech
nianie 
rezultatów 

Informacje 
o działaniach 
projektowych 
zamieszczony

Uczestnicy projektu 
upowszechniają rezultaty 
działań wśród rodziców, 
społeczności szkolnej, 

Strony www, 
Portale 
społecznościo
we (Facebook 
Twitter) 

Na bieżąco i 
po 
zakończeniu 
działań 
projektowych 

Dzielenie się rezultatami projektu jest istotne z 
punktu widzenia uczestników projektu oraz 
społeczności, w której uczeń funkcjonuje i 
rozwija się na co dzień.   
Na bazie pozytywnych doświadczeń 
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ch w mediach  

 

lokalnej a nawet szerszej.  

Umieszczają informacje na 
stronach szkoły, w lokalnej 
prasie,  

Na stronie TwinSpace 
umieszczają linki, skany 
lub screeny pojawiających 
się publikacji na temat 
projektu.  

projektowych i poczucia odniesionego sukcesu, 
wzmacnia się u ucznia poczucie własnej wartości 
(sprawstwa) i motywacja do podejmowania 
nietypowych wyzwań poznawczych w 
przyszłości.  

 
Aktywność: Odznaki Jakości, Nagrody, Wyróżnienia 

 
Strona 
projektu 

Opis 
aktywności 

Zadania Narzędzia TIK Czas realizacji 
aktywności 

Uwagi do realizacji 

Odznaki 
Jakości, 
Nagrody, 
Wyróżnienia 

Strona 
gromadząca 
Odznaki 
Jakości, 
Nagrody i inne 
wyróżnienia 
zdobyte przez 
nauczycieli i 
uczniów 
uczestniczącyc
h w projekcie 

Koordynatorzy projektu w 
poszczególnych grupach 
składają wnioski o Krajową 
Odznakę Jakości, 
określając własny wkład w 
realizację projektu.  
 
Pozyskane odznaki i 
nagrody publikowane są 
na 
TwinSpace projektu. 
 

 

--- Po 
zakończeniu 
działań 
projektowych 

W czasie trwania projektu koordynatorzy dbają 
o realną współpracę uczniów w planowanych 
działaniach.  
Należy pamiętać o podpisywaniu 
wypracowanych materiałów nazwami placówek. 
Jeśli działania nauczycieli w projekcie spełniają 
kryteria ubiegania się o Krajową Odznakę 
Jakości, wypełniają indywidualnie wniosek o jej 
przyznanie. 
 
Uwaga! Każdy nauczyciel może zgłosić w ciągu 
roku (okres 01/08-31/07) tylko 4 projekty do 
Krajowej Odznaki Jakości. Warto rozważnie 
wybierać projekty, które zamierzamy poddać 
ewaluacji w postaci wniosku o KOJ. 


