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Nowoczesna edukacja on-line

Monika Mojsiejonek

nauczycielka języka angielskiego w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze 

(lubuskie) – Szkoła eTwinning

Ambasador programu eTwinning w woj. 

lubuskim

Seminarium dla nauczycieli języków obcych



Nowoczesna edukacja on-line

Dzień 1 – 16.04.2020

- Możliwości programu eTwinning

- Współpraca na platformie eTwinning Live

Dzień 2 – 17.04.2020

- Rejestracja projektu

- Możliwości platformy TwinSpace

- Wybór tematów lekcji

Dzień 3 – 20.04.2020

- Wprowadzenie do Genial.ly

- Tworzenie prostej planszy interaktywnej i udostępnianie jej innym

Seminarium dla nauczycieli języków obcych



Nowoczesna edukacja on-line

Dzień 4 – 21.04.2020

- Opracowanie materiałów lekcyjnych (Dokumenty Google, Wordwall, LearningApps)

- Zamieszczenie materiałów na planszy Genial.ly

- Osadzenie planszy Genial.ly na platformie TwinSpace

Dzień 5 – 22.04.2020

- Tworzenie bazy lekcji językowych w grupach projektowych

- Narzędzia TIK wspierające proces utrwalania materiału

Dzień 6 – 23.04.2020

- Sposoby podsumowania pracy i sprawdzania poziomu przyswojenia wiedzy przez 

uczniów

- Podsumowanie przygotowanych lekcji

Seminarium dla nauczycieli języków obcych



O nas…

Moje cele (jako uczestnika tego seminarium) to…

https://answergarden.ch/1178505

https://answergarden.ch/1178505


✓współpraca szkół

✓rozwój zawodowy

✓portal społecznościowy 

nauczycieli

eTwinning – co to?



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

+ +



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



Synergia z 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



www.etwinning.pl



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 2020:

• Projekty o tematyce zawodowej (projekty realizowane na dowolnym etapie kształcenia wprowadzające 

elementy nauki zawodu),

• Zmiany klimatyczne (projekty o tematyce związanej ze zmianami klimatu, ochroną środowiska, ekologią),

• 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.



Szkoły eTwinning

Liderzy w zakresie:

• Praktyka cyfrowa – wykorzystanie TIK

• Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa

• Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania

• Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry

• Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli 

i uczniów



O nas…

Największe wyzwania i problemy edukacji zdalnej w obecnej formie to, 

według mnie…

https://answergarden.ch/1181737

https://answergarden.ch/1181737


Edukacja zdalna dla 

nauczyciela



Edukacja zdalna dla ucznia



O nas…

Jakich narzędzi TIK najczęściej używam w pracy z uczniami?

https://answergarden.ch/1181709

https://answergarden.ch/1181709


eTwinning Live

• Nawiązywanie nowych 

kontaktów

• Zakładanie projektów i 

zarządzanie partnerami

• Tworzenie i dołączanie do 

Wydarzeń i Grup

• Dostęp do For partnerskich

• Dostęp do form 

doskonalenia zawodowego 

– Rozwój zawodowy



Wysyłamy zaproszenia do kontaktów 

przyszłym partnerom projektowym



Wysyłamy zaproszenia do kontaktów 

przyszłym partnerom projektowym



Wyszukaj i zaproś do kontaktów 

następujące osoby:

Janina Kowalska

Małgorzata Knap

Monika Regulska

Monika Mojsiejonek



https://etwinning.pl/program-etwinning-

rejestracja-i-narzedzia-krok-po-kroku/

https://etwinning.pl/program-etwinning-rejestracja-i-narzedzia-krok-po-kroku/


Kiedy „słowo pisane” 

to za mało…

Bitmoji

https://www.bitmoji.com/


Zbieramy informacje…

https://answergarden.ch/

https://answergarden.ch/


Dziękuję za uwagę ☺


