
 

 

 

Zakodujmy cały nasz rok 

Od 6 do 21 października trwał Europejski tydzień kodowania. W 

akcji tej wzięli udział uczniowie klas IV-VIII, wykorzystując swe 

programistyczne zdolności do tworzenia wymyślnych projektów w 

Scratchu. Miłym akcentem były animowane życzenia składane 

nauczycielom w dniu ich święta. Listopad zapisał się pod znakiem 

obchodów stulecia niepodległości. biało-czerwone projekty 

pojawiły się w specjalnie na tę okazję utworzonym studiu. 

Wszystkie prace można obejrzeć po zeskanowaniu kodów QR. 

W grudniu wszyscy uczniowie z naszej szkoły, począwszy od 

pierwszoklasistów, a skończywszy na najstarszych 

rocznikach  wzięli udział w godzinie kodowania. Na specjalnie 

utworzonej platformie internetowej przez cały rok można 

sprawdzić swoje umiejętności w tworzeniu animacji, gier i grafik 

komputerowych przy użyciu specjalnego graficznego języka 

programowania. Warto spróbować zwłaszcza, gdy jest się 

miłośnikiem łamigłówek logicznych. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy na stronę, do której prowadzi trzeci 

kod QR: Nasza działalność podczas godziny kodowania została 

zarejestrowana i zarówno poszczególni uczniowie jak i nauczyciele 

oraz szkoła mogą się pochwalić specjalnymi certyfikatami 

potwierdzającymi ukończenie zadań na różnych poziomach 

trudności. 

Przy okazji pragniemy przypomnieć, że kodowanie towarzyszyło 

nam w poprzednim roku szkolnym przez 10 miesięcy, kiedy to realizowaliśmy anglojęzyczny 

projekt eTwinning Scratch challenge. Było to działanie, które w znacznym stopniu 

przyczyniło się do uzyskania przez naszą szkołę prestiżowej odznaki Szkoły eTwinning. 

Warto może w kilku słowach przybliżyć historię, która nas do tego sukcesu doprowadziła. 

Z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 wraz z 70 placówkami w Polsce świętowaliśmy 

sukces - otrzymaliśmy międzynarodową odznakę Szkoła eTwinning. Tytuł ten przyznawany 

jest instytucjom oświatowym, w których  działają zespoły nauczycieli realizujące projekty 

międzynarodowe on-line. https://etwinning.pl/70-polskich-placowek-z-odznaka-szkola-

etwinning/ 



Odznaka Szkoły eTwinning poświadcza wysokie osiągnięcia w zakresie praktyk cyfrowych, 

innowacyjne podejście do nauczania oraz świadome i bezpieczne korzystanie z zasobów 

internetowych . 

Program eTwinning istnieje od 2005 i zgromadził około 400 tysięcy nauczycieli z całej 

Europy. Jest to platforma internetowa za pośrednictwem której, szkoły europejskie mogą 

nawiązać bezpieczną współpracę. Szkoła w Lipniku  została  zarejestrowana  w  2012 roku  

i od tego czasu nasi nauczyciele aktywnie uczestniczą w wydarzeniach on-line,  doskonaląc 

swe umiejętności poprzez szkolenia na platformie i spotkania seminaryjne. Zdobytą wiedzę  

i umiejętności wykorzystują nie tylko do realizacji projektów międzynarodowych, ale również 

do podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów podczas realizacji zadań dydaktycznych  

z poszczególnych przedmiotów.   

Pierwsze projekty zostały utworzone  przez Małgorzatę Janik i Elżbietę Michalik. Wraz  

z rozwojem narzędzi internetowych do edukacji zapleczem technicznym do stałej współpracy 

włączyła się pani Zofia Hałas.  

Obecnie na platformie eTinning zarejestrowanych jest pieciu nauczycieli z naszej szkoły,  

a wielu wspólpracuje okazjonalnie wspierając swoich wychowanków w działaniach 

projektowych. 

Najbardziej zakorzenionym w tradycji naszej szkoły jest Dzień Bezpiecznego Internetu. 

Podczas spotkań z młodzieżą, jest poruszana problematyka związana z zagrożeniami 

wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików, 

komunikacją on-line, a także cyberprzemocy i przestępstw w Internecie. Na lekcjach 

wykorzystane są filmy edukacyjne i quizy . Młodzież chętnie dyskutuje na temat sytuacji 

przedstawionych  w filmach, wyciąga  wnioski, tworzy komiksy, gry projekty multimedialne, 

plakaty oraz  kodeksy zachowań. . 

  

Elżbieta Michalik     Zofia Hałas 


