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Projekty międzynarodowe eTwinning, 

Instagram Powiatowego Zespołu Szkół i 
Placówek Specjalnych w Legionowie. 
Sukcesy. 
 
 

Należy również pamiętać, że uczniowie mają również duże osiągnięcia 

międzynarodowe. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie  

aktywnie działa  na 

międzynarodowej platformie 

eTwinning. 

 Służy ona do współpracy  

szkół z różnych krajów 

europejskich. Na platformie 

eTwinning za pomocą  

narzędzi internetowych 

przedstawia się  rezultaty 

działań, z którymi zapoznają 

się społeczności szkolne 

pozostałych uczestników. Na 

zakończenie projektu szkoły 

partnerskie podsumowują 

dorobek i tworzą 

elektroniczną wersję projektu. 

 Każdy projekt zgłoszony do Narodowego Biura Projektu musi zawierać 

szczegółowe dane i spełniać określone oczekiwania. 
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Udziałem naszych uczniów były międzynarodowe projekty etwening  Dancing 

Europe, You said- sculpture, Christmas Cards exchąnge, Zoom Yourself. 

Współpracowali z wieloma szkołami z różnych państw europejskich. Efektem tej 

współpracy są rzeźby, obrazy, dyplomy i osobista satysfakcja. W naszym 

autorskim projekcie Dancing Europe wzięło udział 20 uczniów   placówki pod 

opieką  nauczycieli. Założycielem projektu, jego autorem i założycielem był pan 

Jerzy Jastrzębski, a koordynatorem pani Marcelina Makowiecka. Cele projektu to:  

wymiana międzykulturowa,  poznanie tańców narodowych krajów uczestników 

projektu, integracja środowisk,  pogłębianie wiedzy na temat kultury krajów 

europejskich, rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz współpracy 

międzynarodowej, doskonalenie umiejętności prezentowania  zebranych informacji 

w  języku angielskim, rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi 

technologiami komunikacyjnymi, wyrabianie  zdolności artystycznych (taniec),  

kreatywności uczestników i promowania własnych osiągnięć.  Grupę projektową 

stanowiło 20 uczniów w  wieku 6-14 lat grupa pod opieką wychowawczyń pań: 

Anny Drwęckiej, Agnieszki Podłuckiej. 

 

Zespół zrealizował wiele zadań. Promocyjny film o szkole ”Our school”   

przygotowała pani Krystyna Świniarska we współpracy z panem Jerzym 

Jastrzębskim. Zespół uczniów pod kierownictwem nauczycieli zbierał materiały o 

polskim, narodowym tańcu- Polonezie i przygotowywał artykuł na jego temat. 

Odbyto wiele prób i uczniowie wykonali Poloneza. Pokaz został nagrany a film 

udostępniono na platformie eTwinning partnerom projektu. Grupa projektowa 

zrobiła  prezentację o projekcie, partnerach i postępach prac celem 

poinformowania społeczności szkolnej. Opracowane materiały udostępniono  

partnerom na Twin Space. W projekcie wzięły udział :szkoła turecka Basaksehir 
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Doga Koleji  z Instambułu i Scoala Profesinala Speciala nr2 z Bukaresztu w 

Rumunii. 

Następnie wzięliśmy  udział w międzynarodowym projekcie eTwinning „You 

said: sculpture?”  

W projekcie „You said sculpture? uczestniczyło pięć europejskich placówek 

edukacyjnych. Brały w nim udział oprócz naszej Placówki szkoły z Turcji, Grecji, 

Słowenii i Francji. Béatrice Lavieville z szkoły francuskiej była pomysłodawczynią 

projektu. 

Projekt ten to okazja do 

nawiązanie 

międzynarodowych relacji, 

poznanie innych kultur i 

tradycji, języka i twórców. 

Bezpośrednio zaś chodziło 

o zapoznanie uczestników 

z słynnymi rzeźbami, 

rzeźbiarzami, historią tej 

dziedziny sztuki, a w 

efekcie o stworzenie 

rzeźby, której inspiracją 

będzie jakaś słynna 

zaprezentowana przez innego uczestnika projektu. Uczestnikami projektu byli 

członkowie Klubu Młodego Rzeźbiarza, który od lat działa w naszej placówce oraz 

panie: Marcelina Makowiecka i Ewa Górecka. Uczestnicy wzięli udział w 

warsztatach malarskich z udziałem znanej malarki pani Barbary Retmaniak, a 

inspirowała ich do malowania grecka rzeźba Myrona „Dyskobol”. Powstało kilka 

wspaniałych, różnorodnych obrazów. Następnie prowadziliśmy systematycznie 

warsztaty rzeźbiarskie pod artystyczną opieką rzeźbiarza pana Janusza 

Dłużniewskiego. Pracowaliśmy w zespole nad rzeźbą, do tworzenia której dał 

natchnienie grecki „Dyskobol. Każdy etap jej powstawania był dokumentowany. 

Telewizja nagrała film” Międzynarodowe rzeźbiarstwo” i opublikowano kilka 

artykułów. Powstało dziesiątki zdjęć. A wszystko po to, aby podzielić się swoimi 

osiągnięciami z lokalną społecznością oraz z uczestnikami projektu na platformie 

eTwinning. 

Uczniowie wzięli udział w Konkursie  fotograficznym 2018 The first European 

Year of Cultural Heritage, zorganizowanym przez platformę eTwinning, Creative 

Classroom i Instagram. Uczestnicy przesłali do organizatora swoje zdjęcia także z 

innych regionów Polski. Na tych zdjęciach przedstawiono nasze dziedzictwo 

narodowe - nie tylko architekturę, ale zwierzęta, przyrodę, polską jesień, pomniki, 

ludzi. Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego oraz Grupa Fotograficzna 

Migawki przy okazji wielkiej, corocznej wystawy fotografów z Grupy Fotograficznej 

Migawki, przygotowali zdjęcia uczniów i eksponowali je podczas własnej wystawy 

„W podróży”. Podczas uroczystego apelu wszystkim uczestnikom projektu zostały 

wręczone europejskie certyfikaty. Zdjęcia uczniów z naszej Placówki znalazły się   

na plakatach promujących nasze dziedzictwo narodowe w Unii Europejskiej. 

https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=3&l=en&n=407673
https://pl.blastingnews.com/rozrywka/2018/02/szal-karnawalowy-bale-w-pultusku-i-legionowie-002298785.html
https://pl.blastingnews.com/rozrywka/2018/02/szal-karnawalowy-bale-w-pultusku-i-legionowie-002298785.html
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Nasza placówka od listopada 2018 roku brała  udział w międzynarodowym 

projekcie „ZOOM YOURSELF” 

Projekt ten zaplanowany był na pięć miesięcy. Brało w nim udział 7 szkół 

partnerskich z 5 krajów  (Turcja, Słowenia, Francja Włochy, Polska). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza grupa projektowa liczyła 10 uczniów, 3 nauczycieli naszej placówki( pań 

Iwony Zielińskiej, Marceliny Makowieckiej, pana Jerzego Jastrzębskiego) oraz 
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3  fotografów( panie: Katarzyny Różańskiej-Leszczyńskiej, Doroty Milerowicz, 

pana Pawła Horążego) oraz pani Moniki  Kosewskiej- cyfrowa obróbka zdjęć. 

 Przeprowadziliśmy 4 sesje fotograficzne. Jedną jesienią w parku Jabłonna, drugą 

w legionowskim ratuszu podczas Koncertu Kolęd i trzecią w Serocku i ostatnią w 

wnętrzach pałacu w jabłonnie.. 

29 października 2018r. uczestnicy projektu  zawitali do parku w Jabłonnie. Dnia 9 

stycznia 2019 zespół z naszej placówki wzmocniony profesjonalistkami  panią 

Dorotą Milerowicz i  Katarzyną Leszczyńską znalazł się  w pięknym zaśnieżonym 

Serocku. Wszystkie materiały z plenerów opracowano i zamieszczono na Twin 

Space projektu. Uczestnicy zapoznali się z osiągnięciami partnerów z innych 

krajów. Oprócz nagłośnienia medialnego projektu zgodnie z harmonogramem 

przygotowaliśmy dzięki uprzejmości starostwa legionowskiego wystawę w 

galerii Ratusz w Legionowie. 

W dniu 30 kwietnia 2019 w galerii Ratusz nastąpiło jej uroczyste otwarcie 

 

 

Ekspozycja przedstawia pełne uroku, koloru, ciepła zdjęcia uczniów, nauczycieli 

oraz profesjonalistów. Organizatorzy przedstawiają zdjęcia z plenerów, robione w 

różnych porach roku oraz finalnej sesji fotograficznej w barwnych strojach z epoki 
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napoleońskiej w stylowym wnętrzu pałacu w Jabłonnie. Należy podkreślić, że 

uczestnicy tej trzeciej sesji fotograficznej występowali w podwójnej roli modelek, 

modeli i fotografów. Projekt Zoom Yourself i wystawa są  wspaniałym osiągnięciem 

wszystkich uczniów, nauczycieli oraz wolontariuszy. Wystawa była prezentowana 

w galerii Ratusz w Legionowie, a obecnie w naszej Placówce. Te wszystkie działania 

i odniesione sukcesy możliwe są dzięki zaangażowaniu kadry placówki i jej 

aktywnym działaniom  na międzynarodowych forach nauczycielskich. Nauczyciele 

korzystają z narzędzi internetowych do udziału w webinariach, konferencjach 

międzynarodowych. Pogłębiają swoją wiedzę i wymieniają się dobrymi praktykami. 

                                                                                                                                       

                                                                              Jerzy Jastrzębski   

 


