


współpraca szkół

rozwój zawodowy

portal społecznościowy nauczycieli



Kto może wziąć udział?

Przedszkola, szkoły podstawowe 

i ponadpodstawowe (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

+ +



KRAJ PROJEKTY SZKOŁY NAUCZYCIELE

Polska 27 927 16 313 58 412

Włochy 23 265 11 630 67 422

Francja 20 266 20 311 50 699

Turcja 26 561 56 776 146 833

Hiszpania 20 752 13 386 53 321

Rumunia 15 865 8 822 26 452

Grecja 13 682 7 995 25 244

Wielka Brytania 10 936 14 333 27 369

Niemcy
9 769

8 567 21 825

Czechy 7 771 3 784 10 133

43 kraje, 700 tys. nauczycieli, 200 tys. szkół,

293 tys. projektów



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.



Elastyczność

Czas trwania Tematyka

Liczba 
partnerów

Działania

Elastyczność

projektów 

eTwinning



Niezbędny w projektach 

Erasmus+

baza 
pomysłów

poszukiwanie

partnera
planowanie realizacja

kontynuacja 
współpracy po 
zakończeniu 

projektu 

Erasmus+



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, 
ambasadorzy i  koordynatorzy)



www.etwinning.pl



Inspiracje

• Ciekawe projekty

• Dziedzictwo kulturowe

• Publikacje

• Wywiady

• Programowanie z eTwinning

• Scenariusze lekcji

• Przykładowe projekty

• Publikacja – Programowanie z eTwinning

• Aktywna tablica

• Przedsiębiorczość z eTwinning

• e-Bezpieczeństwo



Gdzie szukać?



Szkolenia krajowe



Szkolenia krajowe

Seminaria szkoleniowo-kontaktowe:

• Aktywna Tablica z eTwinning

• e-Bezpieczeństwo z eTwinning

• Programowanie z eTwinning

• Przedsiębiorczość z eTwinning



Szkolenia krajowe

Konferencje regionalne
• Inspiracja, Współpraca, Rozwój – 8 października, Warszawa

• Konferencja warsztatowa Nowoczesne technologie w edukacji – 24 

września , Łódź



Szkolenia regionalne

Zaproś trenera eTwinning 

do swojej szkoły



Szkolenia międzynarodowe

Już wkrótce:

• 28-30 listopada 2019, Belgrad, Serbia: Language teaching and learning through 

eTwinning

• 12-14 grudnia 2019, Helsinki, Finlandia: Democracy and human rights education



Kursy internetowe

• Bezpłatnie i online

• Aktualne i popularne 

narzędzia oraz 

zagadnienia

• Bogata oferta tematyczna 

(90 różnych kursów)

• Wsparcie doświadczonego 

trenera

• Prosta w obsłudze 

platforma treningowa

• Certyfikat ukończenia 

kursu

• 30 września – najbliższe 

terminy kursów



Wydarzenia online

Bezpłatnie na platformie 

eTwinning LIVE

• Webinaria:
• Narzędziownik eTwinnera

• eTwinnerzy z pasją

• Dobre praktyki

• eTwinning krok po kroku

• Seminaria online



Rozwój zawodowy

• Learning 

events

• Seminaria 

online



Grupy

Wymiana doświadczeń

Nowe metody

Ciekawe materiały

Polecamy:
• Aktywna Tablica 

z eTwinning

• Bringing eSafety into 

eTwinning projects

• Programowanie 

z eTwinning



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.



Nasz projekt eTwinning

Kategorie wiekowe (wiek uczniów):

• 3-6 lat (przedszkola),

• 7-10 lat (edukacja wczesnoszkolna)

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

• 16-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne),

Kategorie dodatkowe 2019:

• Projekty STEAM łączące naukę i sztukę

• Przedsiębiorczość z eTwinning (elementy przedsiębiorczości w projektach eTwinning)

• 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.



Bądźcie na bieżąco

eTwinning Polska



TwinSpace

• Bezpieczna i swobodna 

komunikacja z partnerem

• Współpraca uczniów

• Magazynowanie 

i opracowywanie 

materiałów

• Łatwy dostęp do 

zgromadzonych zasobów

• Upowszechnianie 

rezultatów



Krajowe Biuro eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

al. Jerozolimskie 142a

02-305 Warszawa

Tel.: +48 22 46 31 400

www.etwinning.pl

etwinning@frse.org.pl

Skype: etwinning_polska

www.facebook.com/eTwinningPolska

Twitter: @eTwinningPolska

mailto:etwinning@frse.org.pl
http://www.facebook.com/eTwinningPolska

