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Ogólnopolskie sukcesy gimnazjalnego projektu
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach posiada odznakę „Szkoły Przedsiębiorczości”.
Nasi uczniowie podejmują wiele ciekawych inicjatyw, ucząc się zasad efektywnego
i twórczego działania w ramach programu „Przedsiębiorczość”. Szkoła odnosi również wiele
sukcesów w realizacji europejskich projektów eTwinning, niejednokrotnie wyzwalających
uczniowską przedsiębiorczość, nawet o międzynarodowym zasięgu (siedem Krajowych
i Europejskich Odznak Jakości).
Projekt eTwinning „My country through painting” – „Mój kraj w malarstwie” jest jedną z tych
niezwykle cennych inicjatyw. Bez paszportów i dokumentów – korzystając z pracowni
multimedialnej oraz tablicy interaktywnej w sali językowej – udaliśmy się na roczną
wędrówkę po europejskich muzeach i galeriach sztuki, ciesząc się obecnością szkół
partnerskich z Hiszpanii, Grecji, Słowacji, Turcji. Promowaliśmy przy tej okazji szkołę i kulturę
naszego narodu, nawiązując więzy przyjaźni, doskonaląc znajomość języka angielskiego
i technologii komputerowej. Uczniowie pracujący w grupie językowej i plastycznej pod
kierunkiem Bożeny Kraj i Joanny Pali wykazali się kreatywnością, pomysłowością i wielkim
zapałem w realizacji tego europejskiego przedsięwzięcia. Doskonaląc znajomość języka
angielskiego, poszukiwali ciekawych materiałów o sztuce, pisali krótkie artykuły, czytali
wiadomości od europejskich rówieśników i komentowali je; pracowali na stronie
internetowej
projektu,
rozwijając
umiejętności
w
zakresie
TIK
(http://countrythrupainting.wordpress.com/). Uczennica uzdolniona językowo i muzycznie
prezentowała sztukę, podkreślając korelacje między sztuką plastyczną a muzyką
fortepianową. Grupa plastyczna przygotowała prezentacje multimedialne, prace plastyczne
oraz albumy na temat ulubionych polskich malarzy. Dziełem obu grup była wspaniała
prezentacja i ekspozycja na temat sztuki, podsumowująca nasze europejskie działania.
W październiku 2011 r. projekt otrzymał Krajową i Europejską Odznakę Jakości eTwinning. Co
więcej, miesiąc później liderka grupy, uczennica klasy 3b Aleksandra Ostrowska, wystąpiła w
roli nauczyciela i przeprowadziła udaną lekcję metodą LdL na temat projektu. Zajęcia
utrwalone na taśmie filmowej przesłano na Ogólnopolski Konkurs Ośrodka Rozwoju Edukacji
i Instytutu Goethego „Mam talent – prowadzę lekcję języka obcego”. Film otrzymał
wyróżnienie i został umieszczony na stronie ORE http://www.ore.edu.pl/strona
ore/index.php?option=com_content&view=article&id=941&Itemid=1313&limitstart=2
W kwietniu 2012 r. nasz tytułowy projekt został zgłoszony do prestiżowego Ogólnopolskiego
Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie „Idea 2012”, organizowanego od kilku
lat przez Fundację PZU oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości działającą w ramach
Junior Achievement Worldwide – najstarszej na świecie organizacji, która zajmuje się
edukacją i promocją młodzieżowej przedsiębiorczości. W ramach wyznaczonych zadań
programowych Fundacja przygotowuje młodych ludzi do życia i aktywności społecznej w
warunkach gospodarki rynkowej, upowszechniając nie tylko wiedzę ekonomiczną, ale
praktyczne umiejętności. Celem konkursu „Idea 2012” było wyłonienie najaktywniejszych
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gimnazjów, które poprzez społeczne, edukacyjne lub inne szkolne przedsięwzięcia kształtują
aktywne postawy uczniowskie, konieczne do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu.
W czerwcu br. otrzymaliśmy list gratulacyjny oraz dyplom podpisany przez Bożenę Ober,
koordynatora Ogólnopolskiego Programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
w którym poinformowano nas, że nasza europejska inicjatywa eTwinning „My country
through painting” została zakwalifikowana do półfinału konkursu, co w konkurencji 421 szkół
biorących udział w konkursie może być uznane za duże osiągnięcie. Nasze gimnazjum, będąc
półfinalistą, zostanie zgłoszone przez Organizatora Konkursu do Ministerstwa Edukacji
Narodowej jako „Szkoła Działająca z pasją”.
To wspaniała wiadomość dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów szkoły, którzy od lat podejmują
wiele cennych inicjatyw społecznych i edukacyjnych. Cieszymy się, że nasz projekt został
wysoko oceniony. Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w tym przedsięwzięciu.
Warto też dodać, że 7 maja 2012 r. projekt został uznany za dobrą praktykę szkolną
i umieszczony na stronie kieleckiego Kuratorium Oświaty.
http://kuratorium.kielce.pl/8633/dobra-praktyka-gimnazjum-w-daleszycach

Przebieg pracy w projekcie, rezultaty i wnioski
Październik 2010
Szkoły partnerskie z Hiszpanii, Słowacji, Grecji, Turcji i Polski uzgodniły szczegóły projektu
„My country through painting”; określono cele ogólne i szczegółowe oraz plan działania.
Wysłano wniosek do Biur Narodowych eTwinning i uzyskano zgodę na realizację
europejskiego działania. Projekt został zaakceptowany i znalazł się na platformie
eTwinning.net.
Listopad 2010
Zaprojektowano układ graficzny strony internetowej projektu, umieszczonej na platformie
wordpress.com. Na stronie opublikowano prezentacje szkół partnerskich. Rozpoczęto
promocję projektu w szkołach (plakaty zachęcające uczniów do udziału w działaniach
europejskich eTwinning, link do strony projektu na szkolnej stronie internetowej).
Listopad – grudzień 2010
Odbywały się spotkania organizacyjne z zainteresowanymi uczniami oraz warsztaty na temat
projektu i metod działania prowadzone przez koordynatora projektu. Na międzynarodowym
forum zaprezentowano stronę internetową projektu i przedstawiono grupy projektowe
(plastyczną i językową).
Grudzień – czerwiec 2011
Trwały warsztaty językowe; uczniowie wraz z nauczycielem opracowali słowniczek
podstawowych angielskich słów i fraz na temat malarstwa w celu zastosowania ich
w projekcie. Praktyczne stosowanie słowniczka odbywało się regularnie na zajęciach
w ramach Europejskiego Klubu Językowego.
Grudzień 2010
Przygotowano dwadzieścia pięć kartek na Boże Narodzenie i wysłano do szkół partnerskich.
Wykonano zdjęcia stroików świątecznych zrobionych przez uczniów naszej szkoły
i opracowano okolicznościową prezentację na stronę projektu.
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Grudzień 2010 – czerwiec 2011
Uczniowie zbierali materiały, na podstawie których powstały artykuły w języku angielskim na
temat życia i twórczości wybranych malarzy, ze szczególnym uwzględnieniem twórców
związanych z Kielecczyzną. Systematycznie publikowano artykuły i zdjęcia na stronie
internetowej naszego projektu. Uczniowie czytali wybrane artykuły swoich rówieśników
z Hiszpanii, Grecji, Słowacji, Turcji i Polski i wyrażali swoją opinię na temat sztuki. Powstały
prace plastyczne – repliki polskich obrazów, albumy i prezentacje multimedialne o malarzach
w języku polskim i angielskim.
Do 16 kwietnia 2011
Uczniowie wykonali multimedialną prezentację efektów swojego działania w projekcie,
przygotowali scenariusz prezentacji ustnej oraz okolicznościową prezentację na Wielkanoc.
16 kwietnia – 20 maja 2011
Na lekcji języka angielskiego uczniowie zaprezentowali wybranych twórców.
20 maja 2011
Zorganizowano szkolną wystawę prac uczniów – albumów, prac plastycznych.
19 – 21 maja 2011
Przeprowadzono ewaluację projektu w postaci ankiety dla uczniów i nauczycieli.
22 maja 2011
Prezentacja działań projektowych przed szkolną komisją, złożoną z przedstawicieli dyrekcji
i grona pedagogicznego. Fragmenty tego ważnego wydarzenia nagrano na taśmie filmowej.
15 czerwca 2011
Wypełniono wniosek aplikacyjny o Krajową Odznakę Jakości.
15 października 2011
Projekt został pokazany na platformie eTwinning.com jako przykład dobrej europejskiej
praktyki. Otrzymał Krajową i Europejską Odznakę Jakości.
Wrzesień – październik 2011
Przygotowano scenariusz lekcyjny i materiały na tablicę multimedialną o tematyce projektu
„My country through painting”: „Art in action”. Uczennica klasy 3b została przygotowana do
lekcji metodą LdL. Lekcję nagrano i wraz ze scenariuszem przesłano na ogólnopolski konkurs
„Nasze talenty – prowadzę lekcję języka obcego”, zorganizowany przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji w Warszawie.
Październik 2011
Lekcja oparta na naszym projekcie znalazła się w gronie nagrodzonych. Wyłoniono sześciu
laureatów z grupy 36 szkół z całej Polski. Podczas warszawskiej konferencji „Autonomiczny
uczeń w autonomicznej szkole” wręczono nam wyróżnienia (nauczyciel i uczeń prowadzący)
i upominki ufundowane przez ORE, Instytut Goethego i Instytut Brytyjski.
Listopad 2011
Materiały na temat projektu i nagrody opublikowano na platformie „Efektywny Nauczyciel”,
w zakładkach: „Język angielski” i „Innowacje”. Nasz film promuje metodę LdL na stronie ORE.
Październik 2011
Koordynator projektu został zaproszony na wojewódzką konferencję LLP do prezentacji
dokonań i osiągnięć w zakresie działań eTwinning, między innymi prezentując projekt „My
country through painting”.
Grudzień 2011
Opublikowano artykuł na temat projektów eTwinning w „Głosie Daleszyc”. Jego
elektroniczna wersja znalazła się na stronie Urzędu Gminy Daleszyce.
Marzec 2012
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Zgłoszono projekt do ogólnopolskiego konkursu „Idea 2012” .
Maj 2012
Projekt zakwalifikowano do półfinału ww. konkursu – otrzymaliśmy dyplom i list
gratulacyjny. Organizator konkursu „Idea 2012” – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
podjęła starania w MEN mające na celu uznanie naszej szkoły za „Działającą z Pasją”.
Czerwiec 2012
Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce artykułu na temat
ostatnich sukcesów projektu. Artykuł pojawi się również w lokalnym miesięczniku „Głos
Daleszyc”.

Opis uzyskanych efektów
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

rozwijanie przedsiębiorczości: planowanie i realizacja rocznego szkolnego projektu
eTwinning;
wychowywanie uczniów z poszanowaniem polskiej i europejskiej sztuki i kultury;
podniesienie poziomu wiedzy historycznej o Europie;
przygotowanie elektronicznego słowniczka sztuki w języku angielskim;
przyswojenie przez uczniów słów i wyrażeń w języku angielskim, niezbędnych do
opisu biografii malarzy i ich dzieł;
podniesienie umiejętności językowych – czytania i pisania w języku angielskim
tekstów o tematyce kulturowej;
podniesienie poziomu znajomości technologii komputerowej TIK, w szczególności
w zakresie technik i narzędzi niezbędnych do wykonywania prezentacji
multimedialnych (PowerPoint, MovieMaker) oraz prowadzenia prostej strony
internetowej;
stworzenie okolicznościowej strony internetowej prezentującej projekt „My country
through painting” – 400 artykułów w języku angielskim, napisanych przez uczniów
szkół
partnerskich,
i
opublikowanie
ich
na
tej
stronie
(http://countrythrupainting.wordpress.com/);
prezentacja umiejętności literackich, plastycznych, muzycznych naszych uczniów
i odkrywanie uczniowskich talentów;
przygotowanie albumów o życiu i twórczości polskich malarzy, prezentacji
multimedialnych i prac plastycznych do wykorzystania w pracowni plastycznej
i językowej;
wymiana kart świątecznych między szkołami partnerskimi z okazji Bożego
Narodzenia;
przygotowanie okolicznościowej prezentacji na Wielkanoc w postaci życzeń dla szkół
partnerskich;
nagranie ustnej prezentacji na temat polskich działań projektowych w obecności
dyrekcji szkoły oraz przedstawicieli grona pedagogicznego;
wypełnianie wniosków o przyznanie Krajowej Odznaki Jakości eTwinning oraz
udostępnienie materiałów projektowych do oceny w formie linku na platformie:
eTwinning.net;
uzyskanie Krajowej Odznaki Jakości, Europejskiej Odznaki Jakości oraz listu
gratulacyjnego z FRSE w Warszawie;
przygotowanie scenariusza lekcji języka angielskiego w oparciu o działania
projektowe, z wykorzystaniem metody LdL;
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•
•
•

•

•
•
•

•
•

przygotowanie materiałów lekcyjnych o malarstwie europejskim i projekcie na
dotykową tablicę interaktywną SMART Board;
filmowanie i montaż lekcji języka angielskiego na konkurs ORE „Nasze talenty”,
promującego metodę LdL;
przesłanie materiałów konkursowo-promocyjnych: nagrania lekcji i scenariusza na
ogólnopolski konkurs ORE oraz na platformę kuratoryjną „Efektywny Nauczyciel”
w zakładkach „Język angielski” i „Innowacje”;
przyjęcie zaproszenia i udział w konferencji „Autonomiczny uczeń w autonomicznej
szkole” oraz nagranie ceremonii wręczania nagród i wyróżnień w siedzibie ORE
w Warszawie;
zorganizowanie wystawy prac uczniów biorących udział w projekcie;
promocja działań projektowych w gminie Daleszyce – artykuł w „Głosie Daleszyc”
oraz na stronie Urzędu Gminy Daleszyce;
promocja działań eTwinning, w tym naszego projektu, na konferencji LLP w Kielcach
– prezentacja multimedialna przez Bożenę Kraj, koordynatora nagrodzonych
projektów eTwinning;
promocja działań na szkolnej stronie internetowej oraz na spotkaniu z rodzicami;
integracja europejska.

Wnioski z realizacji
Projekt eTwinning „My country through painting” – „Mój kraj w malarstwie”, nagrodzony
Krajową i Europejską Odznaką Jakości oraz wyróżnieniem ORE i Instytutu Goethego
w Warszawie w 2011 roku, można uznać za nasze szkolne osiągnięcie w pracy z uczniem
zdolnym.
Motto naszej szkoły brzmi „Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu” (A. Mickiewicz). Bardzo
cieszymy się, że europejskie działania projektowe wydały wspaniałe owoce: uczniowie
zdobyli szeroką wiedzę na temat sztuki europejskiej, czytając, pisząc i wyrażając opinie
w języku angielskim. Konieczność promowania działań projektowych na stronie internetowej
sprawiła, że doskonalono techniczne i graficzne elementy prezentacji, korzystając z bogatej
oferty TIK, aby czytanie materiałów będących dziełem uczniów stało się nie tylko źródłem
wiedzy, ale również artystycznych doznań.
Wypowiedź o sztuce – a zwłaszcza tej, która ukazuje historię narodu – była kiedyś ważnym
elementem słów Ojca Świętego Jana Pawła II, patrona naszej szkoły, który sztukę nazywał
polską pamięcią i tożsamością. Wypowiedź ta podkreśla główną ideę realizowanego przez
nas projektu, zawierającą w sobie istotne cele wychowawcze – wychowanie poprzez naukę,
otwarcie na kulturę i sztukę narodu, przyjaźń i dzielenie się wartościami z innymi. Co więcej,
wspaniałe zaangażowanie naszych uczniów udowodniło, że historia sztuki, plastyka, język
angielski, informatyka i inne przedmioty szkolne mogą być niezwykle atrakcyjne, gdy wiedzę
teoretyczną uzupełnią interesujące działania praktyczne.
Opracowała: Bożena Kraj
koordynator projektu
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