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✓współpraca szkół

✓rozwój zawodowy

✓portal społecznościowy nauczycieli



Kto może wziąć udział?

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i 

szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy 

uczniów 3-19 lat).

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, 

uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, 

pedagodzy, logopedzi i inni pracownicy 

szkoły.



Kraje współpracy

Armenia

Azerbejdżan

Gruzja

Mołdawia

Tunezja

Ukraina

Jordania

Liban

Albania 

Bośnia i Hercegowina 

Islandia 

Liechtenstein 

Macedonia 

Norwegia 

Serbia 

Turcja

+ +



Dlaczego eTwinning?

• eTwinning jest dla wszystkich!

• nie wymaga nakładów finansowych

• jeden nauczyciel – wiele projektów

• jedna szkoła – wielu nauczycieli - wiele projektów

• brak formalności i skomplikowanych procedur

• bezpieczna przestrzeń do współpracy

• dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia





Innowacja w procesie nauczania



Niezbędny w projektach 

Erasmus+

baza 
pomysłów

poszukiwanie

partnera
planowanie realizacja

kontynuacja 
współpracy po 
zakończeniu 

projektu 
Erasmus+



Elastyczność

Czas trwania Tematyka

Liczba 
partnerów

Działania

Elastyczność

projektów 

eTwinning



Korzyści

Szkoła

- Bogata oferta edukacyjna

- Większe zainteresowanie placówką -

łatwiejszy nabór

- Lepiej wykwalifikowana kadra

- Promocja szkoły

Rozwój kompetencji 

językowych i technicznych

- realizacja podstawy 

programowej

Uczniowie

- motywacja do nauki

- zaangażowanie i entuzjazm

- praca w grupie

- wszechstronny rozwój

Nauczyciele

- wymiana doświadczeń i materiałów 

pedagogicznych

- rozwój zawodowy i awans zawodowy

- wzbogacenie metod pracy



Wsparcie

• Polski portal www.etwinning.pl

• Profile w mediach społecznościowych –
eTwinning Polska

• Helpdesk 

• Publikacje

• Europejski portal www.etwinning.net 

• Sieć regionalnych przedstawicieli (Trenerzy i  
koordynatorzy)



www.etwinning.pl



Przedstawiciele



Bezpłatna oferta

doskonalenia zawodowego

• warsztaty doskonalenia zawodowego

• seminaria kontaktowe międzynarodowe

• wydarzenia i seminaria online (Learning Events)

• grupy dyskusyjne

• seminaria krajowe

• warsztaty i szkolenia regionalne

• kursy internetowe



Kursy internetowe

• dopasowanie miejsca i czasu nauki do swoich potrzeb;

• platforma edukacyjna Moodle;

• wsparcie doświadczonego trenera;

• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;

• imienny certyfikat ukończenia szkolenia;



Inicjatywy szkoleniowe

Programowanie z eTwinning

Aktywna Tablica z eTwinning

Przedsiębiorczość z eTwinning

Mobilne Centrum Edukacyjne



Inspiracje

• Programowanie z eTwinning, Dziedzictwo 

kulturowe, Aktywna tablica 
• Scenariusze lekcji

• Przykładowe projekty

• Publikacja – Programowanie z eTwinning

• Ciekawe projekty

• Publikacje

• Wywiady



rejestracja eTwinning Live

Pomysł na projekt

Poszukiwanie 

partnerstwa

Ustalenia z 

partnerem

Plan projektu

Rejestracja 

projektu

TwinSpace nauczycieleuczniowie

Realizacja 

działań

Ewaluacja

i zakończenie 

projektu



Odznaki Jakości

• 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.



• uznanie za działania eTwinning 

na poziomie szkolnym

• przyznawana raz w roku na 

okres dwóch lat

• dedykowany program rozwoju 

dla szkół z odznaką

Szkoła eTwinning



Nasz projekt eTwinning

Kategorie wiekowe (wiek uczniów):

• 3-6 lat (przedszkola), 

• 7-10 lat (szkoły podstawowe klasy I-III)

• 11-15 lat (szkoły podstawowe klasy IV-VI i gimnazja),

• 16-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne),

Kategorie dodatkowe 2018:

• dwie kategorie tematyczne

• synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i 

Erasmus+),

• dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji 

ambasadora eTwinning,

• debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.



KRAJ PROJEKTY SZKOŁY NAUCZYCIELE

Polska 27 407 16 413 58 700

Włochy 21 030 11 408 62 695

Francja 18 650 19 570 47 646

Turcja 23 483 52 888 131 948

Hiszpania 18 624 12 792 48 610

Rumunia 14 403 8 655 25 230

Grecja 12 467 7 678 12 467

Wielka Brytania 10 406 14 007 26 493

Niemcy 9 096 8 328 20 615

Czechy 7 189 3 733 9 850

44 kraje, 648 tys. nauczycieli, 204 tys. szkół,

235 tys. projektów



Dzięki udziałowi w 

seminarium uczyniłam 

poważny i WIELKI krok w 

kierunku nowoczesnej 

edukacji.

Chętnie wezmę udział w dalszym 

ciągu takiego szkolenia. Przemiłe 

zaskoczenie, że wyjeżdżam z 

gotowym projektem do realizacji i 

konkretnym partnerem, 

spodziewałam się tylko, że będę 

wiedziała jak to zrobić.

Jeden z niewielu kursów, w których 

brałam udział, dzięki któremu zdobyłam 

praktyczne umiejętności w zakresie 

głównej tematyki, czyli eTwinningu. Dużo 

pomysłów, inspiracji i pozytywnej 

energii. Nowe znajomości, integracja, 

wymiana doświadczeń! Wszystko cenne i 

inspirujące.

https://www.youtube.com/watch?v=lsjnW04tQtw


Powodzenia!

Paweł Czapliński

Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

al. Jerozolimskie 142a

02-305 Warszawa

Tel.: +48 22 46 31 400


