
Maskotka projektu  Każda ze szkół wykona własną maskotkę projektu z dowolnego 

materiału. Powinna ona zawierać elementy tradycji, historii, 

kultury bądź miejsca, w którym usytuowana jest szkoła oraz 

będzie zgodna z tematyką projektu. Każde z 5 państw wykona 5 

sztuk swoich maskotek , po jednej dla każdego kraju, będą one 

wymienione podczas wizyty w Polsce 24 kwietnia 2017 roku. 

The why/how  

workshop ( warsztaty 

dlaczego lub w jaki 

sposób ? ) 

Zajęcia, podczas których uczniowie zmierzą się z problemem, 

który w końcowym etapie zostanie rozwiązany. 

How is it made ?  

( jak to jest zrobione?) 

Ćwiczenia, podczas których uczniowie będą rozmontowywać 

przedmioty lub urządzenia aby odkryć jak one są wykonane i jak 

działają. 

Dokumentowanie/nagrywanie tego procesu/ rezultatu powinno być 

zaprezentowane za pomocą video lub slajdów ( po angielsku lub 

z napisami angielskimi) 

Zajęcia techniczne Zajęcia, podczas których uczniowie rozpoczynają od 

planowania/projektowania czegoś co zostanie stworzone ( artifact= 

dzieło rąk ludzkich) 

Zajęcia powinny być podzielone na etapy: 

- analiza problemu ( może to być problem lub odpowiedź na 

potrzeby uczniów ( Potrzebuję nowy przedmiot/zabawkę) 

- pomysły/burza mózgów 

-rozwijanie swojej wiedzy ( poprzez ICT, książki itp….. 

- hipotezy rozwiązań 

- zaprezentowanie konkretnych rozwiązań ( lista potrzebnych 

materiałów, koszt, kontakt z ekspertem 

- wykonywanie  

- dokumentowanie 

- ewaluacja 

Eco-sustainable 

worksop (zajęcia 

zrównoważone 

ekologicznie ) 

Podobnie jak podczas zajęć technicznych, ale używając 

materiałów do powtórnego przetwarzania   

Creative workhop Podobne jak zajęcia techniczne, ale stworzone rękodzieło ma 

wymiar artystyczny 

Multilingual dictionary Multimedia: nagranie wyrażeń zaprezentowanych przez uczniów 



(słownik 

wielojęzyczny) 

w języku angielskim i polskim; forma dokumentu 

Zawartość: uczniowie decydują, jakie słownictwo jest potrzebne. 

Nauczyciele wybierają listę potrzebnych do porozumiewania się 

wyrażeń 

Photobooks/fotoksiążka Wykonywanie zdjęć przez uczniów podczas wszystkich 

warsztatów, które odbywają się w szkole. Powstanie fotoksiążka w 

formie cyfrowej 

(na stronie internetowej) i dokumentu ( wymiana podczas wizyty 

partnerskiej) 

Subtitled video ( wideo 

z napisami) 

Faza projektu-wprowadzenie w życie - ocena 

Erasmus point Miejsce przeznaczone do prezentowania rezultatów projektu. 

Online website (strona 

internetowa) 

Dokumentowanie działań projektu 

 


