
W tym roku szkolnym zrealizowałam pierwszy w naszej szkole projekt eTwinning pod 
tytułem “J’aime ma ville, ma région et j’en suis fier” czyli “Kocham moje miasto i region 
i jestem z nich dumny”. 

Na początku opracowałam główne założenia, cele, postęp działań oraz spodziewane 
efekty zgodnie z wytycznymi projektów eTwinning. 

Celem było wypracowanie biegłości płynnego posługiwania się językiem francuskim, 
zachęcanie uczniów do posługiwania się nim w realnych sytuacjach, w których będą mogli 
kształcić i rozwijać swoje umiejętności. Chciałam rozbudzić w nich zainteresowania 
różnymi zagadnieniami kulturowymi, uwidocznić spuściznę kulturową Wrocławia i Dolnego 
Śląska. 

Zaplanowałam „wirtualną” podróż do krajów uczestników projektu, która miała także na 
celu uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność obyczajową innych nacji oraz uczenie 
tolerancji wobec nich, była doskonałym sposobem na kształcenie kompetencji językowych 
uczniów w atrakcyjnej formule oraz ukazanie celowości uczenia się języka francuskiego.  

Założeniem programowym  projektu  była korelacja wiadomości i umiejętności z zakresu 
języka francuskiego, historii i geografii. Łączenie w czasie spotkań zagadnień z tych 
dziedzin wiedzy miało na celu ukazanie uczniom procesu uczenia się języka także w 
oparciu o inne obszary wiedzy oraz zachęcenie do poszerzania własnych horyzontów. 

Następnie projekt został zaakceptowany przez Krajowe Biuro eTwinning w Polsce. Po 
akceptacji mogłam rozpocząć poszukiwanie partnerów. Ku mojemu zdziwieniu chętnych 
było więcej niż przypuszczałam. 

W rezultacie do współpracy przystąpiły dwa gimnazja włoskie “Marconi” w 
Terni  oraz  Matteotti w Turynie, Szkoła Podstawowa  “Krste Misirkov” w Geevgelija w 
Macedonii oraz Szkoła Podstawowa Eillferch Nord w Tatouine w Tunezji. 

Każdy z nauczycieli podkreślał, jak bardzo dumny jest z faktu uczestnictwa w naszym 
projekcie. 

Jedną z pierwszych inicjatyw uczniów 8b było nagranie i przesłanie życzeń 
bożonarodzeniowych dla uczestników projektu. 

(Film znajduje się na końcu dokumentu)

Aby dobrze współpracować należy najpierw poznać się nawzajem. W tym celu utworzyłam 
padlet “Je me présente”, w którym uczestnicy umieszczali informacje o sobie, o tym, co 
lubią, czym się interesują, skąd pochodzą.

Przedstawiło się ponad 80 osób, jedni pisali dłużej, drudzy bardzo krótko ale za to 
umieszczali zdjęcia swoich ulubionych, książek, seriali, instrumentów muzycznych na 
których grają czy drużyny piłkarskiej, której kibicują. Oto fragmenty publikowane przez 
uczestników:

PIERWSZY PROJEKT eTWINNING Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
W NASZEJ SZKOLE





Bardzo zachęcałam wszystkich aby “lajkowali” wypowiedzi, które im się podobają, 
umieszczali posty, aby ożywić te prezentacje. 



Zachęcaliśmy uczniów do robienia zdjęć z okna mieszkania lub domu, aby poznać okolicę 
w której mieszkają. Oto kilka pięknych zdjęć: 



Dzięki tej inicjatywie dowiedzieliśmy się jak wygląda gimnazjum w Terni wraz z 
przylegającym doń ogrodem. My również zamieściliśmy zdjęcia  naszej szkoły i sali języka 
francuskiego.

    



Kolejnym dużym przedsięwzięciem było opracowanie prezentacji na temat miasta i 
regionu w którym mieszkają uczestnicy. Na platformie eTwinning znajduje się wiele 
ciekawych prac i zdjęć. Najwięcej z nich zamieściliśmy my oraz gimnazjaliści z Terni 
i Turynu. 

Zadanie to pozwoliło na poznanie  historię ich miast oraz bogactwa regionu. Podziwialiśmy 
przepiękny “Wodospad marmurowy” w Umbrii, Terni w czasie Bożego Narodzenia. 
Rzuciliśmy okiem na super nowoczesny stadion w Turynie, merostwo w Terni w pałacu 
Spada  czy też malownicze miasteczko o nazwie Amelia.

Le super  sophistiqué stade à Turin:



Obejrzeliśmy film o szkole w Tatouine w Tunezji, jakże innej architektonicznie od naszej. 
Dowiedzieliśmy się, że patronem Terni jest nie kto inny tylko sam Święty Walenty i że wiele 
par zaręcza się właśnie w tym dniu, bo to przynosi szczęście. Zostaliśmy zaproszeni do 
zwiedzania Muzeum Kina w Turynie, poznaliśmy historię regionu Piemonte oraz 
królewskiego rodu Sabaudów.

Nie zabrakło też zdjęć oraz przepisów ulubionych potraw. Ciekawa 
jestem czy wiecie, co uwielbiają Włosi? Wiadomo “la pizza” i “le 
spaghetti” z truflami na przykład. Mniam, aż ślinka cieknie.



Jestem bardzo dumna z moich uczniów, którzy w sposób niezwykle interesujący 
przedstawili ciekawostki Wrocławia i naszego regionu.

Oto kilka  prezentacji: 











Przez cały czas trwania projektu   inicjowałam dyskusje na Forum, abyśmy jeszcze więcej 
o sobie wiedzieli. Tematy były różne, dotyczyły ulubionej potrawy, ulubionego dnia 
tygodnia. Pytałam jak    obchodzone są Święta Wielkanocne u naszych przyjaciół, czy 
wreszcie co najbardziej podobało się w naszym projekcie. Dzięki tym inicjatywom 
dowiedzieliśmy się, że niedziela Wielkanocna we Włoszech zaczyna się od “polowania na 
czekoladowe jajka” w ogrodzie, a typowym deserem Włochów jest słodka pizza z  lukrem i 
owocami kandyzowanymi na wierzchu. 

Zaprezentowaliśmy także naszą tradycję obchodzenia  Wielkanocy łącznie ze zdjęciem 
koszyczka wielkanocnego. 



Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania “na żywo” za pomocą platformy 
“Zoom” z naszymi przyjaciółmi z Gimnazjum Marconi we Włoszech, najbardziej 
zaangażowanymi w realizację naszego przedsięwzięcia.

Bardzo dużo frajdy dały nam zmagania w niezwykle popularnym quizie  na platformie 
Kahoot, oczywiście zrealizowanym “na odległość”. Pytania do pierwszej edycji gry ułożyli 
nasi uczniowie z klasy 8b. 

Włosi nie chcąc być gorszymi także opracowali zestaw pytań dla nas. Zabawa była 
przednia. 

A oto kilka zdjęć z naszych spotkań: 



Podsumowując chciałabym zaznaczyć, że wszystkie materiały zostały opracowane  po 
francusku. 

Projekt znacznie poszerzył wiedzę uczniów na temat historii i geografii   krajów naszych 
partnerów, udoskonalił umiejętność redagowania tekstów użytkowych w języku 
francuskim, wyszukiwania konkretnych informacji oraz korzystania z różnorodnych 
narzędzi TIK. 

Uczestnicy potrafili  nawiązać i podtrzymać rozmowę w kontaktach z rówieśnikami z 
Europy,  wzbogacili swoje słownictwo oraz ugruntowali  współpracę w grupie. 

Projekt umożliwił rozwijanie własnych zainteresowań.


