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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

• działa w 100% w oparciu o środki publiczne, europejskie 
• podlega nadzorowi MEN, MNSW 
• dawniej Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, 

Młodzież w działaniu 
• aktualnie Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na lata 2014 – 

2020 
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Czym jest eTwinning? 

•  międzynarodowa współpraca szkół 

•  partnerskie projekty edukacyjne 

•  innowacja pedagogiczna 

•  rozwój zawodowy 
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Kampania Programowanie z eTwinning 

Projekt eTwinning jako narzędzie do realizacji innowacji 
pedagogicznych 
 
Wsparcie pilotażu programowania MEN poprzez połączenie 
idei projektu eTwinning z nauczaniem programowania 
 
Oferta szkoleniowa dla nauczycieli rozwijająca umiejętności 
cyfrowe - programowanie 
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Regionalne seminaria szkoleniowo-kontaktowe  

informacje oraz praktyczne warsztaty zarówno z programowania, jak i narzędzi 
oraz zasad eTwinning 

 
• Olsztyn – 20-21 październik 2016 
• Lublin – 4-5 listopad 2016 
• Białystok – 9-10 listopad 2016 
• Rzeszów – 9-10 grudzień 2016 
• Warszawa – 16-17 grudzień 2016 
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Kursy online 

tygodniowe kursy internetowe skupiające się na nauce programowania, przydatnych 
narzędziach, platformach pomocnych w realizacji zadań z najmłodszymi 
 

• Tydzień ze Scratchem 
• Tydzień ze studio.code.org. 
• Tydzień z programowaniem dla najmłodszych (Kodable, The Foos, Tynker) 
• Tydzień z kodowaniem dla początkujących w RunMarco  
• Tydzień z programowaniem w Javie – GreenFoot 
• Tydzień z programowaniem na iPadzie  
• Tydzień z KoduGame 
• Tydzień z  App Inventor 
• Tydzień z Lightbot  
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Przykłady projektów i scenariusze lekcji 
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Inspiracje  

 

 

Programowanie eTwinning 

http://www.etwinnning.pl/


Kategoria w konkursie Nasz projekt eTwinning 2017 

Programowanie z eTwinning – dla projektów skupiających się na 
kreatywnej nauce kodowania w trakcie realizacji współpracy 
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Szkolenia: 

- e-ferie, e-czwartki, e-wakacje 
Warszawa, Mokotowska 43, godz. 10.30-14.00 
terminy na www.etwinning.pl 
 

- możliwość przeprowadzenia warsztatów eTwinning w szkole w 
uzgodnionym terminie 
grupy około 15-20 osób, pracownia z dobrym łączem internetowym, 
kontakt z Biurem eTwinning lub ambasadorem regionalnym 
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Kontakt 

Gracjana Więckowska 

gwieckowska@frse.org.pl  

tel: +22 46 31 224 
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