„The world is bigger than you see on the screen”
Cele projektu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Poszerzanie wiedzy na temat mediów i kultury krajów współpracujących w projekcie
Analizowanie i selekcjonowanie informacji przekazywanych przez różne rodzaje mediów
Ćwiczenie umiejętności odbioru i przekazu informacji pochodzących z różnych form medialnych
Otwartość na inne kultury i tradycje
Odbieranie świata poprzez emocje
Motywowanie uczniów do kreatywności i współpracy koleżeńskiej
Uczenie krytycznego myślenia i wyrażania własnego zdania na tematy dotyczące problemów
otaczającego nas świata
8) Wykorzystanie technologii komunikacyjnej
9) Ćwiczenie umiejętności językowych

Tematy realizowane przez uczniów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

„Moje miasto, moja szkoła”
„Maskotka Wobigreen”
„Zawody zagrożone wyginięciem – rzemieślnicy”
„Moje muzeum Marii Skłodowskiej – Curie”
„Warszawa Chopina”
„Polskie Święta – komiks artystyczny”
„Pocztówka artystyczna – legendy warszawskie”
„Ważne daty w historii Polski w scenkach”
„Program kulinarny - Tradycyjne polskie dania”
„Konkurs piosenki europejskiej”
„Centrum pieniądza”
„Powstanie warszawskie”
„Polacy za granicą”
„Wiersze Wisławy Szymborskiej”
Gra miejska – „Islam”

Regulamin wymiany uczniowskiej w ramach projektu Erasmus +:
*
*
*
Regulamin współpracy uczniów w ramach Erasmus +:
1) Uczniowie pracują w grupach i indywidualnie
2) Uczniowie współpracują z nauczycielami języka angielskiego
3) Uczniowie wykazują się aktywnością i kreatywnością
4) Uczniowie realizują zagadnienia w uzgodnionym z nauczycielem czasie
5) Uczniowie wykorzystują pakiet Office 365 w celu realizacji i prezentacji zagadnień

Nauczyciele współpracujący w ramach projektu Erasmus +:
1) Agnieszka Kanabus
2) Nina Murmyło
3) Magdalena Martyniuk
4) Monika Wielgosz
5) Liliana Chwistek
6) Magdalena Agacińska- Woźniakowska
Uczniowie współpracujący w ramach projektu Erasmus + :
Uczniowie klasy 2B i chętni uczniowie klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 1
Ewaluacja projektu:
1) Uczeń zna różne rodzaje mediów
2) Uczeń potrafi analizować przeczytane informacje
3) Uczeń jest empatyczny w stosunku do ludzi pokrzywdzonych
4) Uczeń wykazuje się kreatywnością i otwartością, potrafi współpracować i wykorzystywać
różne technologie informacyjne w swoich projektach
5) Uczeń poszerza swoją wiedzę o kulturze europejskiej i Turcji
6) Uczeń potrafi wyrazić swoje zdanie na różne tematy dotyczące życia codziennego

