
Edukacja zdalna eTwinning



Seminarium online

Jakość w projektach eTwinning

22 maja 2020r. (piątek )

▪ Ewaluacja działań projektowych;

▪ Rozpowszechnianie rezultatów;

▪ Zgłoszenie projektu do Krajowej Odznaki Jakości.

Celina Świebocka



Ewaluacja działań projektowych

https://www.menti.com/yi368sz7gj

https://www.menti.com/yi368sz7gj


Ewaluacja działań projektowych

Ewaluacja wstępna – wstępna ocena, czy i w jakim stopniu zaplanowane do 

realizacji działania spełnią założone cele. Przeprowadzamy na początku 

planowanych aktywności.

Ewaluacja bieżąca – ocena dokonywana w trakcie trwania projektu, pozwala 

stwierdzić, czy dotychczasowe działania przyniosły pozytywne efekty. 

np. ankieta dostępna na stronie Twinspace.

Ewaluacja końcowa – ocena projektu, po jego zakończeniu. Pozwala określić 

jakość realizacji oraz jej zgodność z założeniami.



Narzędzia przydatne w procesie ewaluacji

▪ ankiety
✓ Surveymonkey

✓ FormularzGoogle

✓ Mentimeter

▪ tablice
✓ Canvanizer

✓ Ideaboard

✓ Linoit

▪ chmury wyrazowe
✓ Mentimeter

✓ Answergarden

▪ quizy
✓ Quizizz

✓ Kahoot

▪ komiksy
✓ ToonyTool

✓ Makebeliefscomix

▪ plakaty
✓ Genially

✓ Piktochart

✓ Canva

✓ PosterMyWall

https://de.surveymonkey.com/
https://www.google.com/intl/pl/forms/about/
https://www.mentimeter.com/
https://canvanizer.com/
https://ideaboardz.com/
https://en.linoit.com/
https://www.mentimeter.com/
https://answergarden.ch/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
https://www.toonytool.com/
https://www.makebeliefscomix.com/
https://www.genial.ly/
https://create.piktochart.com/
https://www.canva.com/
https://www.postermywall.com/


Ewaluacja działań projektowych

Toony Tool

- darmowy internetowy kreator kreskówek i narzędzie do tworzenia

krótkich scenek komiksowych, memów,

- aplikacja prosta w obsłudze i nie wymaga rejestracji,

- podczas tworzenia historyjek użytkownik może skorzystać z:

✓ dodatkowego tła,

✓ postaci,

✓ chmurek z tekstem,

- gotową pracę można wydrukować, pobrać w formacie JPG, udostępnić w

serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+), wysłać e-

mailem.



Ewaluacja działań projektowych

Formularz Google
▪ bezpłatne i bez reklam tworzenie i edytowanie formularzy zawierających

różnorodne typy pytań/zadań,

▪ zbieranie danych z możliwością ich eksportu,

▪ wizualizację zebranych danych,

▪ osadzanie w formularzach grafiki i wideo (z YouTube),

▪ współpracę nad formularzami i nad zebranymi danymi,

▪ wysyłanie, osadzanie formularzy i adresowanie ich do konkretnych grup

odbiorców:
✓ tylko dla właściciela,

✓ dla określonej przez właściciela grupy ludzi (np. uczniów klasy),

✓ publicznie (dla każdego);

✓ automatyczne powiadamianie o wszelkich lub wybranych zmianach (np. o fakcie wypełnienia

formularza lub o pojawieniu się konkretnych danych).

PRZYKŁAD – EWALAUCJA PROJEKTU

https://forms.gle/cd8Cc1rVLNo5SBBLA


Ewaluacja działań projektowych

Answergarden

▪ prosta aplikacja pozwalająca w bardzo szybki sposób uzyskać 

odpowiedzi na zadane pytanie,

▪ można ją wykorzystać jako formę zdobywania informacji zwrotnej 

lub szybkie głosowanie po zakończeniu jednego z etapów projektu,

▪ można ją wykorzystać jako formę zdobywania informacji zwrotnej 

lub szybkie głosowanie po zakończeniu projektu.

Przykład

https://answergarden.ch/1237266


Rozpowszechnianie rezultatów

Narzędzia:

Wakelet –to program pozwalający na zbierane kolekcjonowanie 

i dzielenie się zebranymi materiałami w postaci cyfrowej.

Prezentacja Google –> PDF -> Magazyn online ISSUU

Prezentacja Google –>PPT -> VideoPuppet

https://issuu.com/
https://www.videopuppet.com/


Kryteria przyznawania 

Krajowej Odznaki Jakości

• Innowacje pedagogiczne i kreatywność.

• Integracja z programem nauczania

• Współpraca szkół partnerskich

• Wykorzystanie technologii

• Rezultaty, wpływ, dokumentacja

REGULAMIN przyznawania Krajowej oraz Europejskiej Odznaki Jakości eTwinning

Kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości 

Terminy składania wniosku:

Polska – cały rok

Inne kraje – ustalone różne terminy

http://www.etwinning.pl/wp-content/uploads/2017/08/RegulaminKOJ-EOJ2017.pdf
http://www.etwinning.pl/wp-content/uploads/2017/08/RegulaminKOJ-EOJ2017.pdf
https://docs.google.com/document/d/1wc1rR_68d4S7CSKtufc1wWV8xliTEx8CjWpCyd5DtQI/edit


Uznanie



Odznaki jakości 

Krajowa 

Odznaka 

Jakości (KOJ)

Europejska 

Odznaka 

Jakości (EQL) 

• Jeśli min. dwóch partnerów otrzymało KOJ

• Nominacja przez Krajowe Biuro eTwinning

• Przyznawana w październiku

• Upoważnia do uczestnictwa w konkursie europejskim 

• Imienna dla nauczyciela

• Upoważnia do uczestnictwa 

w konkursie krajowym



Ubiegaj się 

o odznakę jakości 



• 2 lata 

• 2 nauczycieli 

• 2 etapy 

• KOJ 

• Dyrekcja 

Odznaka „Szkoła eTwinning”

Uznanie działań, zaangażowania

i osiągnięć zespołu eTwinning w danej szkole.



Konkursy

Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning

• Zgłoszenia dokonuje koordynator projektu w danej szkole

Europejskie nagrody eTwinning

• Wspólne zgłoszenie wypełniane przez partnerów 



Ogólnopolski konkurs 

Nasz projekt eTwinning 

Kategorie główne 

• Projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat 

• Projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat 

• Projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat

• Projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat 

Kategorie dodatkowe 

• Synergia eTwinning-Erasmus+

• Ambasador eTwinning 

• Debiut 

• Kategoria tematyczna, ogłaszana we wrześniu

• Kategoria tematyczna, ogłaszana we wrześniu



Dziękuję za uwagę!

Celina Świebocka


