
W  dniu 17 marca 2017 roku w Gimnazjum 

im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach, 

odbyła się „Otwarta noc czytania”

dla chętnych uczniów, nauczycieli i rodziców.

W wydarzeniu w szkole polskiej 
wzięło udział:
• 30 uczniów 
•6 nauczycieli wraz z Panią 
Dyrektor
• 2 rodziców

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, 
Akcja KA2 – współpraca szkół



W szkole greckiej wzięło udział:
• 45 uczniów 
• 6 nauczycieli 
• 9 rodziców
W szkole chorwackiej wzięło 
udział:
• 16 uczniów 
• 4 nauczycieli 
W szkole słoweńskiej wzięło 
udział:
• 16 uczniów
• 4 nauczycieli

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, 
Akcja KA2 – współpraca szkół



Cele i opis działania:
• Rozwijanie umiejętności podstawowych uczniów z użyciem multi- i interdyscyplinarnych 

metod angażujących ich zdolności artystyczne i naturalną potrzebę wiedzy, interakcji i 
zabawy
• Rozwijanie zainteresowania książką w różnych językach
• Kształtowanie współpracy w grupie lokalnie i na arenie międzynarodowej
• Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i interpretacji tekstów w językach 
angielskim, niemieckim i polskim, w różnych formach, 
• Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem narzędzi internetowych
• Rozwijanie umiejętności organizacyjnych
• Kształtowanie odpowiedzialności, samokontroli i pewności siebie
• Kształtowanie umiejętności planowania własnej pracy i pracy w grupie
• Rozszerzenie zakresu słownictwa z wykorzystaniem czytanych tekstów, w językach 
angielskim, niemieckim i polskim
• Doskonalenie umiejętności językowych – słuchanie, czytanie, pisanie, w językach 
angielskim i niemieckim
• Ukazanie szkoły jako miejsca do miłego i pożytecznego spędzania czasu wolnego

1. Wideokonferencja Skype, i za pomocą e-Twinning Live Event – Adobe Connect, wspólne 
zadania dla uczniów na e-Twinning w języku angielskim, niemieckim i językach ojczystych.
2. Czytanie i interpretacja plastyczna baśni Braci Grimm pt. „Czerwony Kapturek” w języku 
niemieckim – ilustrowana charakterystyka postaci występujących w baśni za pomocą 
obrazów i niemieckich wyrazów.



3. Przedstawienie przez uczestników wydarzenia ich legend narodowych za pomocą 
wideokonferencji eTwinning dla kolegów i koleżanek ze szkół partnerskich:
- głośne czytanie przez uczniów tekstów legend w języku angielskim: Grecja – „The legend 
of the Bridge of Arta”, Słowenia – „The Legend of Countess Veronika – half woman and half 
snake”, Polska – „The Legend of the Wawel Dragon”, Chorwacja  - “The Legend of the Black 
Queen”,
- prezentowanie, za pomocą wideokonferencji, krótkich filmików, prezentacji – ilustrujących 
wyżej wymienione legendy,
- interpretacje plastyczne legend w wykonaniu uczniów w każdej ze szkół,
- wspólne zabawy: online puzzle, zagadki dotyczące legend i odpowiedzi na zadawane 
pytania,
- produkt finalny – kontynuowany na lekcjach języka angielskiego w szkołach, stworzenie 
nowej wspólnej legendy dla czterech uczestniczących krajów z wykorzystaniem postaci i 
głównych wątków poznanych legend czterech narodów.
5. Inscenizacja teatralna „Sąd nad książką” w języku polskim przez uczestników w szkole 
polskiej.
6. Prezentowanie przez uczniów ciekawych książek, które czytają, w formie wcześniej 
przygotowanych plakatów, zachęcanie innych do ich przeczytania.
7. Porównanie książki z filmem.
8. Dyskusja na temat „Dlaczego warto czytać?”, „Dlaczego młodzież nie czyta książek”



Przynieśliśmy swoje ulubione książki i 
zorganizowaliśmy wystawę



Pracowaliśmy w grupach nad 
interpretacją baśni „O czerwonym 

Kapturku” 





Prezentowaliśmy swoją pracę – cechy charakteru postaci 
w baśni „O czerwonym Kapturku” 



Współpracowaliśmy ze szkołami partnerskimi poprzez 
wideokonferencję eTwinning – Live Event



Współpracowaliśmy ze szkołami partnerskimi poprzez 
wideokonferencję eTwinning – Live Event – wykonywaliśmy wspólnie 

zadania online



Współpracowaliśmy ze szkołami partnerskimi poprzez 
wideokonferencję eTwinning – Live Event – wykonywaliśmy wspólnie 

zadania online



Współpracowaliśmy ze szkołami partnerskimi poprzez 
wideokonferencję eTwinning – Live Event – wykonywaliśmy wspólnie 

zadania online



Przedstawialiśmy scenkę „Sąd na książką”



Przedstawialiśmy scenkę „Sąd na książką” - film



Prezentowaliśmy nasze ulubione książki 
i porównaliśmy książkę z filmem



Dyskutowaliśmy na temat „Dlaczego warto czytać?”, „Dlaczego 
młodzież nie czyta książek?” i zapisaliśmy nasze wnioski



„Dlaczego młodzież nie czyta książek?”  zapisaliśmy nasze wnioski













Oto, co pozostawiliśmy po naszym owocnym spotkaniu



Oto, co pozostawiliśmy po naszym owocnym spotkaniu

The Wawel Dragon



Oto, co pozostawiliśmy po naszym owocnym spotkaniu



Oto, co pozostawiliśmy po naszym owocnym spotkaniu



Oto, co pozostawiliśmy po naszym owocnym spotkaniu

Veronika



Oto, co pozostawiliśmy po naszym owocnym spotkaniu



Uzyskane efekty:
Uczniowie:
- rozwinęli umiejętność czytania ze zrozumieniem w trzech językach: angielskim, 
niemieckim i polskim (w szkołach partnerskich też w ich językach),
- rozwinęli umiejętność interpretacji przeczytanych tekstów w różnych formach: plakat, 
ilustracja, inscenizacja – prace uczniów wywieszone na korytarzu w szkole
- uczniowie i nauczyciele rozwinęli umiejętność mówienia – komunikowania się w języku 
angielskim za pomocą wideokonferencji –Live Event - narzędzi eTwinning,
- rozwinęli swoją kreatywność poprzez tworzenie nowego tekstu zainspirowanego 
poznanymi legendami
- rozwinęli umiejętność współpracy w grupie, zarówno w szkołach macierzystych, jak i za 
pomocą narzędzi telekomunikacyjnych i Internetu,
- nauczyciele rozwinęli umiejętność współpracy na arenie międzynarodowej także z 
wykorzystaniem technologii ICT
- rodzice zaangażowali się w działanie organizując dzieciom posiłek i napoje i uczestnicząc w 
we wszystkich aktywnościach podczas „Nocy Czytania”
- w działaniu wzięły udział dzieci z mniejszymi szansami, mające trudności w nauce i 
problemy społeczne, miały one możliwość poznania kolegów z innych krajów za pomocą 
konferencji online oraz nabycie pewności siebie i odpowiedzialności w czasie wykonywania 
zadań w grupach w formie zabawy, miały również możliwość rozwijania swoich zdolności 
plastycznych i teatralnych. Lepsi koledzy i koleżanki w grupach pomagały im zrozumieć 
czytane teksty
- wszyscy uczestnicy miło spędzili czas w przyjaznej, zabawowej atmosferze.



Nauczyciele biorący udział w działaniu:
Pani Dyrektor Joanna Wasik
Pani Elżbieta Siernicka
Pani Agnieszka Olender
Pani Eliza Herasimiuk
Pani Barbara Świder
Pani Anita Dąbrowska

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc 
i udział w naszym przedsięwzięciu:
Pani Annie Konarzewskiej – Chyłek
Pani Monice Mierzejewskiej


