


▪ język niemiecki i doradztwo zawodowe w

Szkole Podstawowej w Jazowsku, Szkole

Podstawowej nr 1 w Obidzy oraz Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy (powiat

nowosądecki) – szkoły eTwinning.

▪ Ambasador i trener warsztatów 

komputerowych w województwie 

małopolskim

Celina Świebocka



15 maja 2020r. (piątek)

▪ Wprowadzenie do programu eTwinning;

▪ Ocena kompetencji pedagogicznych, cyfrowych oraz dotyczących współpracy;

▪ Planowanie projektu eTwinning;

▪ Zakładanie projektu.

18 maja 2020r. (poniedziałek)

▪ Przykładowy plan projektu;

▪ Propozycja aktywności do wybranych etapów;

▪ Planowanie pracy w Twinspace;

▪ Kryteria oceny do Krajowej Odznaki Jakości.

Seminarium online

Jakość w projektach eTwinning



Seminarium online

Jakość w projektach eTwinning

19 maja 2020r. (wtorek)

▪ Układ stron w Twinspace;

▪ Wybór narzędzi TIK do realizacji projektu;

▪ Działanie projektowe – bezpieczeństwo w sieci;

▪ Przedstawianie się partnerów projektu.

20 maja 2020r. (środa)

▪ Współpraca w projekcie;

▪ Podział na grupy projektowe;

▪ Narzędzia do współpracy.



Seminarium online

Jakość w projektach eTwinning

21 maja 2020r. (czwartek)

▪ Planowanie spotkań online;

▪ Narzędzia do współpracy podczas spotkania online.

22 maja 2020r. (piątek )

▪ Ewaluacja działań projektowych;

▪ Rozpowszechnianie rezultatów;

▪ Zgłoszenie projektu do Krajowej Odznaki Jakości.



▪ współpraca szkół

▪ rozwój zawodowy

▪ portal społecznościowy nauczycieli

Program eTwinning



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.



Utwórz folder Jakość w projektach 

eTwinning w chmurze lub na dysku komputera.

Pobieraj przewodniki ze strony seminarium i zamieszczaj je

w folderze.

W taki sam sposób rozpocznij pracę w projekcie, zbieraj

materiały w jednym miejscu.



Doświadczenie w realizacji

projektów eTwinning

https://de.surveymonkey.com/r/YB9RWYZ

https://de.surveymonkey.com/r/YB9RWYZ


Planowanie projektu

Analiza SWOT partnerstwa eTwinning

Środowisko wewnętrzne to :

▪ nauczyciel,

▪ uczniowie,

▪ infrastruktura,

▪ dyrekcja.

Środowisko zewnętrzne to:

▪ postawa rodziców,

▪ innych nauczycieli.



Planowanie projektu na temat 

atrakcji turystycznych Polski 

Co warto przemyśleć przed przystąpieniem do projektu

eTwinning?

https://canvanizer.com/canvas/wD4CNd5M28P34

Nie wszystkie zidentyfikowane mocne i słabe strony są

jednakowo ważne. Musisz je teraz ocenić, co umożliwi

skoncentrowanie się na tych najistotniejszych. Wpisz je w

poniższą tabelę.

Pomocne pytania do przeprowadzenia analizy znajdziesz tutaj

https://canvanizer.com/canvas/wD4CNd5M28P34
https://docs.google.com/document/d/1Qe65A3su08Z-HHnXImh6d4uAkSIuMNl35_CbBtshW2g/edit?usp=sharing


Od pomysłu do ewaluacji



Planowanie projektu na temat 

atrakcji turystycznych Polski 

1. Pomysł na projekt:

▪ zgodny z podstawą programową,

▪ zgodny z zainteresowaniami uczniów  (Uczniowski pomysł na projekt)

2. Poszukiwanie partnerów

▪ fora partnerskie eTwinning Live,

▪ grupy eTwinning,

▪ webinaria i seminaria kontaktowe. 

https://docs.google.com/document/d/1dKNMGE56AO28VUk6q93vx_sG8NWTI5EZNHIckqp18L8/edit?usp=sharing
https://live.etwinning.net/partnerforums
https://live.etwinning.net/groups
https://etwinning.pl/szkolenia/


Planowanie projektu na temat 

atrakcji turystycznych Polski 

3. Wspólne planowanie projektu

▪ Zaproponuj tytuł projektu i zagłosuj na najciekawszą 

propozycję (praca domowa)

http://www.tricider.com/brainstorming/2ScF8J7mLIV

▪ Zaproponuj cele, terminy, rezultaty (konieczne do opisu projektu):

od A do D

LINK

od E do K

LINK

od L do O

LINK

od P do R

LINK

od S do Z

LINK

http://www.tricider.com/brainstorming/2ScF8J7mLIV
https://docs.google.com/document/d/1DFCDUIhyxDLsb-Hwe1edWsmgBxh31Kist1ySvr7rNuk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YAbvUt_KmR-UaemYLPl4Lrlj37U8fn10A-pky2JUPmc/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zj-W-jtOmndd-2tQb32tiwkQHiLN2Vmy7bq6hwV05Bc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14YDrhU7OJQe2eeAFSjhR23yIdH_ycnw2cqrJ0BeoxEA/edit
https://docs.google.com/document/d/1a_WqhWwyurmaZT1FtDVRFk1Otj_3W5CHOTOORLGqGhE/edit


Planowanie projektu na temat 

atrakcji turystycznych Polski 

Cele projektu:
▪ wspólne,

▪ konkretne,

▪ osiągalne,

▪ zrozumiałe,

▪ określone w czasie,

▪ motywujące.

np.:

▪ rozwój określonych kompetencji i umiejętności,

▪ przyrost wiedzy z ustalonej dziedziny,

▪ rozwijanie umiejętności współpracy.

Planowanie celów projektu 

https://docs.google.com/document/d/1L1dIeSwsHnqAHCnaOYocEY0GSzAfYfbQyggQ0bg0mP0/edit?usp=sharing


Planowanie projektu na temat 

atrakcji turystycznych Polski 

Rezultaty projektu

• twarde

materiały opublikowane na Twinspace (e-magazyny, e-książki),

scenariusze zajęć, quizy, gry.

• miękkie

podniesienie kompetencji uczniów,

poprawa umiejętności współpracy,

zdolność przetwarzania informacji, itd..



Rejestracja projektu na temat 

atrakcji turystycznych Polski 

Założyciel:

▪ zgłasza projekt

Współzałożyciel:

▪ akceptuje projekt

(NSS akceptuje)

Założyciel lub Współzałożyciel:

• zaprasza pozostałych członków

Członkowie

▪ akceptują zaproszenie

Z
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Badanie kompetencji

MeTP 2.0 pozwala ocenić poziom

kompetencji pedagogicznych, cyfrowych i

dotyczących współpracy, oraz świadomości i

rozwoju w tym zakresie poprzez

zaangażowanie w działania w ramach

eTwinningu (projekty, rozwój zawodowy,

networking).

https://metp.etwinning.net/


Praca domowa 1

Oceń swoje umiejętności i rozwiń kompetencje!

Zaloguj się na stronie https://metp.etwinning.net za pomocą swoich

danych do logowania na platformie eTwinningu i wypełnij

kwestionariusz samooceny. Dowiesz się z niego, jaki prezentujesz

poziom w zakresie kompetencji pedagogicznych, cyfrowych oraz

dotyczących współpracy.

Wyniki wpisz anonimowo do formularza Google

https://forms.gle/sGSMAoNQtmXyzAWi7

Deadline: 18.05.2020 (poniedziałek) godz. 12:00

https://docs.google.com/document/d/1EWdfkSx0qZH-3RO9LTCUR9einlKNzgQeWn6digB3aoA/edit?usp=sharing
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmetp.etwinning.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzKLXA9elynzpCccKBHdZphvz_gQ
https://forms.gle/sGSMAoNQtmXyzAWi7


Praca domowa 2

Znajdź w eTwinning Live i zaproś do kontaktów następujące 

osoby:

Janina Kowalska

Celina Świebocka 

DEADLINE: 16.05.2020 (sobota) do godz. 20:00



Praca domowa 3

Zaproponuj tytuł projektu na temat atrakcji turystycznych w

Polsce (zadanie nie jest obowiązkowe).

Deadline: 15.05.2020 (piątek) godz. 20:00

Zagłosuj na maksymalnie 2 tytuły projektu zaproponowane

przez uczestników seminarium (zadanie obowiązkowe).

Deadline: 16.05.2020 (poniedziałek) godz. 12:00



https://etwinning.pl/wp-content/uploads/2019/01/jakosc-i-ewaluacja-w-

projektach-etwinning-1.pdf

https://etwinning.pl/wp-content/uploads/2019/01/jakosc-i-ewaluacja-w-projektach-etwinning-1.pdf


Dziękuję!


