
e-Bezpieczna 

edukacja z eTwinning Seminarium online



Monika Mojsiejonek

nauczycielka języka angielskiego w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze 

(lubuskie) – Szkoła eTwinning 2018/2019 i 

2020/2021

Ambasador programu eTwinning w woj. 

lubuskim



Program seminarium

Dzień 1 – 18.05.2020

- eTwinning jako elastyczny program 

zapewniający bezpieczeństwo współpracy

- Platforma eTwinning Live

Dzień 2 – 19.05.2020

- TwinSpace jako bezpieczna przestrzeń

do organizowania procesu edukacji

i współpracy

Dzień 3 – 20.05.2020

- Bezpieczeństwo nauczyciela pracującego zdalnie

- Lekcje on-line, e-dziennik, a może coś innego? Problemy i wyzwania edukacji 

zdalnej w kontekście bezpieczeństwa nauczyciela i ucznia

18 – 22 maja 2020



Program seminarium

Dzień 4 – 21.05.2020

- Narzędzia TIK bezpieczne dla ucznia i nauczyciela

(lekcje on-line, przekazywanie treści lekcyjnych,

objaśnienia głosowe, ochrona wizerunku nauczyciela

i ucznia)

Dzień 5 – 22.05.2020

- Bezpieczna (e-)szkoła kluczem do sukcesu placówki,

czyli kilka słów o odznace Bezpiecznej Szkoły

- Podsumowanie seminarium

18 – 22 maja 2020



O nas…

Bezpieczna edukacja – czyli jaka? (skojarzenia)

https://answergarden.ch/1227228

https://answergarden.ch/1227228


Bezpieczna edukacja

Adres sondażu: https://answergarden.ch/1226872

Sondaż przeprowadzony wśród nauczycieli

z powiatu zielonogórskiego

https://answergarden.ch/1226872


Poszukiwania…

Porządek

Szacunek wobec uczniów

i nauczyciela

Elastyczność

Wolność wyrażania siebie

Ciągły rozwój

Współpraca

Praktyka, nie teoria

Dostępność, inkluzywność

Akceptacja

…



✓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



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



www.etwinning.pl

https://etwinning.pl/


Informacje o programie

i jego narzędziach,

statystyki,

Teacher Training Institutes

Informacje o

Ambasadorach

i Trenerach

eTwinning

Zasoby tematyczne, 

scenariusze, wywiady,

akcje

Konkursy polskie

i europejskie,

Odznaki Jakości, 

Szkoły eTwinning

Informacje o

szkoleniach,

kursach, warsztatach

(stacjonarnych

i online)



O nas…

Wcześniejszy kontakt z programem eTwinning?

1 – jestem aktywnym eTwinnerem

2 – mam konto od dawna, zrealizowałem/łam projekt czy dwa, ale nie 

działam aktywnie w eTwinningu

3 – mam konto od dawna, ale nie realizowałem/łam żadnych projektów

4 – założyłem/łam konto przed tym seminarium, to mój pierwszy 

bezpośredni kontakt z eTwinning

https://answergarden.ch/1227241

https://answergarden.ch/1227241


Nie taki eTwinning Live 

straszny…

LOGOWANIE DO eTWINNING LIVE:

1. Wpisz w przeglądarkę adres strony: www.etwinning.pl

2. W lewym górnym rogu kliknij przycisk „Logowanie”

3. Zaloguj się, używając swojego loginu i hasła

4. TA-DAAAM! Jesteś na platformie eTwinning Live! ☺

http://www.etwinning.pl/


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



PRAWY GÓRNY RÓG
Wybór języka

Koperta – skrzynka

na wiadomości od 

innych eTwinnerówDzwoneczek - powiadomienia

(np. o zaproszeniu do kontaktów 

lub projektu)

Możliwość

wyszukania

osób i szkół

Dostęp do webinariów

i seminariów online

Dostęp do swoich projektów,

wyszukiwanie projektów,

tworzenie projektów

Dostęp do grup

tematycznych

i przedmiotowych

Poszukiwanie nowych

partnerów projektowych

Europejskie

warsztaty i seminaria

online



Wydarzenia online

Bezpłatnie na platformie eTwinning LIVE

• Webinaria:
• Narzędziownik eTwinnera

• eTwinnerzy z pasją

• Dobre praktyki

• eTwinning krok po kroku

• Programowanie z eTwinning

• eBezpieczeństwo z eTwinning

• eTwinning w szkole ponadpodstawowej

• Przyjaciele eTwinning

• Synergia z Erasmus+

• Aktywna tablica z eTwinning

• Seminaria online



Grupy

Polecamy:
• Aktywna Tablica 

z eTwinning

• Bringing eSafety into 

eTwinning projects

• Programowanie 

z eTwinning

• STEAM projects and 

Climate Change in 

eTwinning

Wymiana doświadczeń - Nowe metody - Ciekawe materiały



Rozwój zawodowy

• Learning 

events

• Seminaria 

online



Wysyłamy zaproszenia do kontaktów 

przyszłym partnerom projektowym



Wysyłamy zaproszenia do kontaktów 

przyszłym partnerom projektowym



Wyszukaj i zaproś do kontaktów 

następujące osoby:

Małgorzata Knap

Monika Mojsiejonek



Zadanie:
Przedstaw się

i daj się poznać innym ☺

https://padlet.com/makchm87/glohz0xpdlup485b

https://padlet.com/makchm87/glohz0xpdlup485b


eTwinning Polska – eTwinning

Live – TwinSpace projektu

Krok po kroku:

1. Wpisz w przeglądarkę adres strony: www.etwinning.pl

2. W lewym górnym rogu kliknij przycisk „Logowanie”

3. Zaloguj się, używając swojego loginu i hasła

4. Jesteś na platformie eTwinning Live

5. Zaakceptuj zaproszenie do projektu (dzwoneczek – prawy górny róg):

http://www.etwinning.pl/


Po zaakceptowaniu zaproszenia 

do projektu

Przejdź do zakładki PROJEKTY



Przejście do

TwinSpace projektu

(opcja 1):

Kliknięcie przycisku

TwinSpace przy opisie

projektu (w czerwonej

ramce)



Przejście do TwinSpace projektu

(opcja 2):

- Klikam na tytuł projektu 

(czerwona ramka)

- Na stronie projektu klikam 

pomarańczowy przycisk „Przejdź 

do TwinSpace) – po lewej stronie 

(zielona ramka)



Widok TwinSpace

strona główna



Jak dołączyć do naszych spotkań

w kolejnych dniach?



Po kliknięciu w nazwę 

wydarzenia…

Jeśli poprawnie zapiszesz się na 

wydarzenie, zobaczysz komunikat

z datą i godziną, o której się 

zapisałeś/łaś:



https://etwinning.pl/

program-etwinning-

rejestracja-i-

narzedzia-krok-po-

kroku/

Aby utrwalić wiedzę –

przewodnik po programie

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


Dziękuję za uwagę ☺


