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  Program eTwinning 

 

Współpraca szkół i przedszkoli w Europie 
 za pośrednictwem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych  
oraz promowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 



  Społeczność nauczycieli 

Europa: 
 nauczyciele – 314 058 
 szkoły – 140 920 

 
Polska: 
 nauczyciele – 31 451 
 szkoły – 11 954 
 projekty – 14 963 

 
 
 
 

Dane – sierpień 2015 



  Kto może wziąć udział? 

 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, 
dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy, 
logopedzi i inni pracownicy szkoły. 
 

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i 
szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy 
uczniów 3-19 lat). 
 
 



Turcja 

 
 
 

Norwegia 

Islandia 

Macedonia 

  Dla kogo? 

Armenia  
 
Azerbejdżan 
 
Gruzja 
 
Mołdawia 
 
Ukraina 
 
Tunezja 



eTwinning krajowy 

Współpraca szkół i przedszkoli w Polsce 
 za pośrednictwem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych  

oraz wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

 
  



  3 ważne cechy: 

1. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, czyli narzędzi 
akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich 
entuzjazm. 
 
 
 
 

 

2. Temat projektu zintegrowany z podstawą programową. 
 

3. Projekt międzynarodowy - język obcy wykorzystany w 
praktyce do bezpośredniej komunikacji ze szkołą 
partnerską co zwiększa motywację uczniów do nauki. 
 



  Zalety 
 

bezpłatne narzędzia internetowe dla wszystkich! 
 

jeden nauczyciel – wiele projektów; 
 

jedna szkoła – wiele projektów; 
 

bez formalności i skomplikowanych procedur; 
 

projekt w gimnazjum; 
 

bezpieczny Internet; 
 

lekcje, dom, zajęcia pozalekcyjne, godziny karciane; 
 

indywidualizacja nauczania; 
 

zespoły nauczycieli: nauczyciel przedmiotu, języka obcego, informatyk. 
 
 
 

 



 Korzyści z eTwinningu 

Nauczyciele  
 

 zwiększenie umiejętności  z zakresu TIK 
 rozwój zawodowy i awans zawodowy 
 wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych 
 wzbogacenie metod pracy 
 wzrost statusu nauczyciela 

Uczniowie  
 
 wzrost motywacji do nauki  
 uczą się pracy w grupie i pracy 

metodą projektu 
 odpowiedzialność, tolerancja 
 nagroda w postaci oceny 



  Elastyczność 

Czas trwania Tematyka 

Liczba 
partnerów Działania 

Elastyczność 
projektów  
eTwinningu 



Przykładowe projekty 
Przedszkola 
 Adventure with chemistry 
 Colours of Life 
 Grover on tour 

Szkoły podstawowe 
 Adventure of the drop 
 A Visit to Storkland 
 What's Maths? A new life style!  
 The dragons of Europe 

Gimnazja 
 W świecie Małego Księcia 
 Statystyczny nastolatek – portret młodego Europejczyka 
 Teens 4 Teens 

Szkoły ponadgimnazjalne 
 Discover Shakespeare's World 
 Dziennikarstwo bez granic 
 The Colourful World of Vegetables 
 Tak szefie! 

 
 



Przykładowe projekty 



  Odznaki Jakości 
Odznaka jakości jest wyróżnieniem przyznawanym 
nauczycielom za nieprzeciętne projekty eTwinning.  

 
Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest na 
bieżąco, uprawnia do wzięcia udziału w krajowych 
konkursach eTwinning. 
 
Europejska Odznaka Jakości – przyznawana w 
październiku, uprawnia do wzięcia udziału w 
europejskim konkursie eTwinning. 
 
 



  Konkursy ogólnopolskie 2016 

Konkurs „Nasz projekt eTwinning 2016”  
 

- Kategorie wiekowe: 3-10 lat (przedszkola i edukacja 
wczesnoszkolna), 11-15 lat (szkoły podstawowe klasy IV-VI 
i gimnazja), 16-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne); 
 

-   Kategorie tematyczne:  
– Konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych (od IV klasy szkoły podstawowej); 
– konkurs „Historia, kultura i społeczeństwo”; 
– Debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i 

szkoły, 
 

 

 
 



  Nagrody 2015 

- Nagrody finansowe ufundowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
- Nagrody rzeczowe (laptopy, projektory multimedialne, aparaty cyfrowe) 

ufundowane przez FRSE 
- tablica interaktywna SMART Board ufundowana przez Image Recording Solution 

 
 

 



 Friends Fur-ever 
Zwycięzca w kategorii wiekowej 4 - 11 lat 
w konkursie europejskim 2013 
 

Szkoła Podstawowa  nr 13 w Olsztynie 
Koordynator projektu: Jolanta Okuniewska 
Partnerzy projektu z Rumunii i Portugalii 
  

Nagroda 
20 tabletów dla całej klasy 
 



Zwycięzca w kategorii wiekowej 16 – 19 lat w konkursie europejskim 2011 
 

Gimnazjum nr 3 w Lublinie 
 

Koordynator projektu: Aneta Szadziewska 
 

Partnerzy projektu: z Cypru – Chrysanthea Papaconstantinou, Agios Stylianos 
Primary School i z Grecji – Helen Karavanidou, 1 Geniko Lykeio Elefsinas. 

 

Nagroda – obóz szkoleniowy w Budapeszcie. 

Film  
o projekcie 
 Bookraft 

  Bookraft 



  Wsparcie dla nauczycieli 

 Polski portal eTwinning www.etwinning.pl 
 Biuletyn elektroniczny 
 Helpdesk pod adresem etwinning@frse.org.pl 
 Publikacje zawierające przykłady dobrej praktyki 
 Europejski portal eTwinning www.etwinning.net  
 Sieć regionalnych przedstawicieli (ambasadorzy,  

koordynatorzy) 

http://www.etwinning.pl/
mailto:etwinning@frse.org.pl
http://www.etwinning.net/


  Portal www.etwinning.pl 

• Poznaj i dołącz 
• Zainspiruj się 
• Konkursy i szkolenia 
 
• Aktualności 
• Biuletyn 
• Kalendarium 
• Ciekawe projekty 
• Publikacje 
 

www.etwinning.pl 



  Doskonalenie nauczycieli 

Na poziomie europejskim: 
 warsztaty doskonalenia zawodowego 
 seminaria kontaktowe 
 warsztaty internetowe (Learning Events) 
 grupy dyskusyjne 
 
Na poziomie krajowym: 
 konferencje tematyczne 
 warsztaty i szkolenia regionalne  
 e-czwartki, e-piątki, e-wtorki,  
 a także e-ferie i e-wakacje 
 
 



 Kursy internetowe 
Kursy internetowe  
Jak uczestniczyć w programie eTwinning? – podstawowy – miesiąc 
Jak zrealizować dobry projekt eTwinning? – zaawansowany – miesiąc 
 

Kursy internetowe tygodniowe : 
 tydzień z eTwinningiem 
 tydzień z Glogsterem      
 tydzień z komiksem 
 tydzień z WordPress 
 tydzień z Audacity 
 tydzień z mapą mentalną 
 tydzień z LearningApps.org 
 tydzień z książeczką elektroniczną 
 tydzień z Prezi 
 tydzień z Web 2.0 

       
 



  Przedstawiciele eTwinning 

• Koordynatorzy – 
pracownicy kuratoriów 
oświaty 
 

• Ambasadorzy – 
doświadczeni nauczyciele i 
pracownicy ośrodków 
doskonalenia zawodowego 
 

• Trenerzy kursów online 
 



Rejestracja eTwinning 
     Live 

Pomysł na projekt 
 
Poszukiwanie szkoły 
partnerskiej 

Ustalenia z 
partnerem 
 
Plan projektu 
 

 

Rejestracja 
projektu 

 

TwinSpace 

 

Realizacja 
działań 

Ewaluacja 
 i zakończenie 
projektu 

Etapy realizacji  projektu 



  Portal europejski 
   www.etwinning.net 
 

Poznaj: 
- Czym jest eTwinning? 
- Jak dołączyć? 
- Narzędzia 
- Publikacje 

Połącz się: 
- Łączenie społeczności eTwinning 
- Szkoły, projekty, uczestnicy 

Współpracuj: 
- Galeria,  
- Moduły,  
- Gotowe zestawy projektów,  
- Kącik ucznia 

Rozwijaj się: 
- Warsztaty rozwoju zawodowego 
- Grupy eTwinning 
- Warsztaty online 
- Nagrody 

Aktualności 
Pomoc 
Rejestracja i logowanie  

 



  eTwinning Live 

Możliwość znalezienia 
partnera do realizacji 
projektu 

 

Dyskusje z nauczycielami 
z innych krajów: 
forum, grupy 
dyskusyjne, spotkania 
online 

 

Szkolenia online 
(Wydarzenia) 

 

Zakładanie projektu 
 

Ubieganie się o odznakę 
jakości 



  TwinSpace 

Przestrzeń współpracy, komunikacji oraz przechowywania materiałów 
edukacyjnych powstałych podczas realizacji projektu. 

 
 
Główne elementy: 
- home/strona główna 
- strony 
- materiały 
- fora 
- chat 
- notes nauczycielski 
- zapraszanie uczniów 
- dziennik projektu 
 



  
www.etwinning.pl/publikacje 
 rejestracja nauczyciela 

pulpit nauczyciela 
szukanie szkoły 
partnerskiej  
rejestracja projektu 
TwinSpace 
Dziennik projektu 
Odznaka Jakości 

Przewodnik eTwinning 

 

http://etwinning.pl/publikacje
http://etwinning.pl/publikacje
http://etwinning.pl/publikacje
http://etwinning.pl/publikacje


Dziękuję za uwagę 

Powodzenia! 
 
 

Gracjana Więckowska 
 

gracjana.wieckowska@frse.org.pl 
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