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SEMINARIUM 

SZKOLENIOWO-KONTAKTOWE 



Program eTwinning 

Współpraca przedszkoli i szkół w Europie 
 za pośrednictwem technologii informacyjno-

komunikacyjnych  
oraz promowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 
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Społeczność nauczycieli 

Europa: 
 nauczyciele – 415 632 
 szkoły – 168 355 
 projekty – 53 197 
 
Polska: 
 nauczyciele – 39 294 
 szkoły – 13 373 
 projekty – 18 954 
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eTwinning międzynarodowy  eTwinning krajowy  



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). 

20-21 października 2016, Olsztyn 
      



Kraje 

20-21 października 2016, Olsztyn 
      

Armenia  
               

Azerbejdżan 
 

Gruzja 
 

Mołdawia 
 

Ukraina 
 
 

Tunezja 



Zalety 
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• eTwinning dla wszystkich - projekty krajowe i międzynarodowe 

• bezpłatne narzędzia internetowe i szkolenia; 

• jeden nauczyciel/szkoła – wiele projektów; 

• bez formalności i skomplikowanych procedur; 

• bezpieczny Internet; 

• lekcje, dom, zajęcia pozalekcyjne 

• zespoły nauczycieli: nauczyciel przedmiotu, języka obcego, informatyk; 

• zgodność projektu z podstawą programową 
 

 

 

 



Korzyści 
 

 

 zwiększenie umiejętności  z zakresu TIK 

 zwiększenie kompetencji językowych 

 poznanie innych kultur i systemów 
edukacyjnych w innych krajach 

 

 

 
 

  
 Nauczyciele  
 rozwój zawodowy i awans zawodowy 
 wymiana doświadczeń i materiałów 

pedagogicznych 
 nowe metody pracy 
 wzrost statusu nauczyciela 
 lekarstwo na syndrom wypalenia 

zawodowego 
 zaangażowanie rodziców i środowiska 
 lokalnego w projekt 

 
 

 

 

  

  

 

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

projektu 
 nagroda w postaci oceny 
 autonomia ucznia = zaangażowanie 
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Wywiady 
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Wsparcie dla nauczycieli 
 

• Polski portal eTwinning www.etwinning.pl 
• Biuletyn elektroniczny 
• Helpdesk pod adresem helpdesk@etwinning.pl 
• Publikacje zawierające przykłady dobrej praktyki 
• Odznaki Jakości  
• Sieć regionalnych przedstawicieli (ambasadorzy, koordynatorzy) 
• Profil na portalu Facebook https://www.facebook.com/eTwinningPolska 
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http://www.etwinning.pl/
https://www.facebook.com/eTwinningPolska


 
Kursy internetowe  
www.etwinning.pl 
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EUROPEJSKI portal eTwinning 
 

 

 www.etwinning.net  
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Na poziomie krajowym: 
 kursy internetowe 
 konferencje tematyczne 
 warsztaty i szkolenia regionalne  
 e-czwartki 

 
Na poziomie europejskim: 
 warsztaty doskonalenia zawodowego 
 seminaria kontaktowe 
 warsztaty internetowe (Learning Events) 
 grupy dyskusyjne 
 
 

Doskonalenie nauczycieli  
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Czas trwania Tematyka 

Liczba 
partnerów 

Działania 

Elastyczność 

projektów  

eTwinning 
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Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Bolesławcu 
Koordynator: Teresa Prokowska    Is this castle haunted? 

film 

https://www.youtube.com/watch?v=xIJqx28Gv90
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MIRROR, MIRROR 
XI Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu 
Koordynator: Iwona Jodłowska   

 Skuteczna 
komunikacja  w 
języku angielskim  

- czat 
- wideokonferencja 
- raporty w postaci 

filmów wideo 
- ankiety online 
- pisanie wierszy 

rezultaty 

https://youtu.be/Q9BXrz9JQ-g
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 znajdowanie szkół      
partnerskich do współpracy 
 nawiązywanie kontaktów  
 wideokonferencje 
 przeglądanie/zakładanie 
 projektów 
 międzynarodowe seminaria i 
 warsztaty online 
 międzynarodowe grupy 
 dyskusyjne 
 

Platforma eTwinning Live 
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Platforma TwinSpace  

 
 strona główna 
 tworzenie stron 
 materiały  
 wideokonferencje 
 fora 
 czat 
 notes nauczycielski 
 zapraszanie uczniów 
 dziennik projektu 
 

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



Kontakt 

Krajowe Biuro eTwinning 
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
ul. Mokotowska 43 
00-551 Warszawa 

Tel.: +48 22 46 31 400 
Fax: +48 22 46 31 030 

 
www.etwinning.pl 

etwinning@frse.org.pl  
Skype: etwinning_polska 

www.facebook.com/eTwinningPolska 
Twitter: @eTwinningPolska 
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