
Działania projektu „Scan-Think-crEate-drAw-perforM”  

w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020  

Od 1 września 2019 ruszył projekt „Scan-Think-crEate-drAw-perforM”. 

W wyniku rekrutacji do głównych grup realizujących zadania projektowe i 

przyjmujących uczniów partnerskich szkół podczas mobilności w Polsce 

zakwalifikowano 17 uczniów z klasy 5, 6 i 8.  

Zostali oni podzieleni na 3 grupy odpowiedzialne za zadania związane z 

eksperymentowaniem, programowaniem i sztuką. Każdy z uczestników przygotował z 

pomocą narzędzi TIK kartkę z informacjami o sobie dla kolegów z pozostałych szkól oraz 

wypełnił ankiety na potrzeby projektu.  

 

Część zadań przewidzianych w projekcie adresowana jest do wszystkich uczniów szkoły.  

Powstał kącika projektu, gdzie zamieszczone są najważniejsze informacje.  

26 września świętowaliśmy w szkole Europejski Dzień Języków. 



 
 

 
 
Opiekunowie projektu odbyli spotkanie online za pośrednictwem platformy eTwinning, 

aby doprecyzować szczegóły zadań, które należało wykonać na początku projektu.  



 

W październiku uczniowie tworzyli prezentacje multimedialne pod tytułem„ What is 

behind STEAM ?”- ( Web 2.0 Tool), w których umieścili informacje ocelach projektu, 

swoich wobec niego oczekiwaniach, a także usystematyzowali pozyskaną wiedzę na temat 

zagadnienia STEAM. https://view.genial.ly/5dbf12b51ac0cd5ae8cc5ab6 

W tym czasie odbył się również konkurs na logo projektu.  Najciekawsze prace naszych 

uczniów wzięły udział w konkursie propozycji ze wszystkich szkół partnerskich. Zwycięzcą 

jednak okazał się projekt ucznia węgierskiego. 

https://view.genial.ly/5dbf12b51ac0cd5ae8cc5ab6
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Podobnie jak wszystkie szkoły partnerskie wzięliśmy udział w Europejskim Tygodniu 

Kodowania. 



 

 

W listopadzie, zgodnie z harmonogramem zadań uczestnicy projektu z klasy 5 i 6 wzięli 

udział w wyjeździe do instytucji naukowych . Zwiedzili Centrum nauki Leonarda da Vinci w 

Chęcinach oraz Geocentrum w Kielcach. 

        



   

 

Pod koniec listopada dyrektor szkoły i koordynator projektu uczestniczyły w spotkaniu 

wszystkich partnerów w Turcji, w mieście Mersin w ramach działań związanych z 

uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami- C1. 

Spotkanie miało na celu uzgodnienie najważniejszych ustaleń dotyczących terminów 

mobilności, dopracowanie zasad współpracy oraz poznanie szkoły naszego tureckiego 

partnera. Było też okazją do promowania naszej szkoły i gminy. 

 

 







 

 

W grudniu przygotowaliśmy dla partnerów prezentacje poświęcone wybitnemu polskiemu 

naukowcowi  oraz naukowcom z innych krajów, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój 

nauki.  

Wzięliśmy udział we wspólnych pracach na platformie Lionoit, gdzie wszyscy uczestnicy 

projektu budowali wspólną bazę informacji o sześciu wybranych, ważnych dla rozwoju 

świata nauki uczonych.  

 
http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Henri%20Coand%C4%83 

 

http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Maria%20Curie-%20Sk%C5%82odowska 

 

http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Leonardo%20da%20Vinci 

 

http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Aziz%20Sancar?fbclid=IwAR2nJ2YhLP7bWm_GQn2icY9olnGMsT2Nx0Kf

Xha_qgX1q7t0PgRzL3JvxPY 

 

http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Szent-Gy%C3%B6rgyi%20Albert 

 

http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Stephen%20Hawking?fbclid=IwAR3CiHz1WULW3gJcFx243lsve1b78tUR

0p6Dh7XdmpHU0dEeJTFcR4pdF3M 

Wymieniliśmy się też życzeniami, świątecznymi kartkami i filmikami z piosenkami 

nagranymi przez uczniów z okazji Świąt Bpżego Narodzenia i Nowego Roku. 

http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Henri%20Coand%C4%83?fbclid=IwAR1ZLJ6RJWnyYW4zxgmnHtEW6bVmr_Tb6P5FnoKRIMQxlfZ1xPG4iIkKONg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flinoit.com%2Fusers%2Ftomidobos%2Fcanvases%2FMaria%2520Curie-%2520Sk%25C5%2582odowska%3Ffbclid%3DIwAR3yncw0NSV_JIvaQz-NreMnOMneGF6Epyjq0zomuq6ZjB5PlcNaOTExM58&h=AT1_jxLS6arYmgkB3Rf9RnW3T5K2HxrWHAuaYNJs2ic_WWmW8XGn6dHpDFxtEssFnpIZqBmegpiIJ9ERhxlcSC280-5zLXxd5PbfUpyHPq2_V0ySmck6fs39yENQ0A2g1XydgQ
http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Leonardo%20da%20Vinci?fbclid=IwAR1p2kQ6IJovMTUSWLNm4QEh35fKYuScSxj6Eu3JnwcxUAs-J4Yg_nI4Fog
http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Aziz%20Sancar?fbclid=IwAR2nJ2YhLP7bWm_GQn2icY9olnGMsT2Nx0KfXha_qgX1q7t0PgRzL3JvxPY
http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Aziz%20Sancar?fbclid=IwAR2nJ2YhLP7bWm_GQn2icY9olnGMsT2Nx0KfXha_qgX1q7t0PgRzL3JvxPY
http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Szent-Gy%C3%B6rgyi%20Albert?fbclid=IwAR3ytQN_qQcgqJxVZmYSLjzE_1YqQ6lRErfZrEeAEZeKS6g_frocUGLmjEw
http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Stephen%20Hawking?fbclid=IwAR3CiHz1WULW3gJcFx243lsve1b78tUR0p6Dh7XdmpHU0dEeJTFcR4pdF3M
http://linoit.com/users/tomidobos/canvases/Stephen%20Hawking?fbclid=IwAR3CiHz1WULW3gJcFx243lsve1b78tUR0p6Dh7XdmpHU0dEeJTFcR4pdF3M


 

https://www.facebook.com/groups/2435873736656477/ 

 

Pomimo krótkiego okresu nauki w szkole w styczniu udało nam się zrealizować zadanie 

polegające na poszukiwaniu przykładów jak sztuka czasami łączy się z nauką ( np. 

biologia, matematyka, architektura) i przygotowaniu na ten temat prezentacji dla partnerów 

wykonanej za pośrednictwem wybranych narzędzi TIK. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/2435873736656477/

