


Seminarium online

Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: 

„Symbole narodowe”

Zaczynamy o 18:15.

Jeśli nie słyszysz, prosimy sprawdzić ustawienia dźwięku:

w tym celu kliknij na przycisk MEETING i wybierz AUDIO SETUP WIZARD,

następnie wykonuj pojawiające się polecenia.

Zmień swoje ustawienia tak, 

żeby dźwięk był włączony. 



Seminarium online

Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: 

„Symbole narodowe”

Jeśli nas nie słyszysz:

• pamiętaj, żeby uruchomić głośnik w pokoju spotkań,

• sprawdź, czy masz włączone głośniki w swoim komputerze,

• spróbuj skorzystać ze słuchawek,

• jeśli problem nadal się pojawia, opuść sesję i zaloguj się ponownie

w innej przeglądarce.



Seminarium online

Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: 

„Symbole narodowe”

Dzień 1 – 27 października 2020r:
 program eTwinning i pierwsze kroki na platformie eTwinning LIVE

Dzień 2 – 28 października 2020r:
 TwinSpace

Dzień 3 – 29 października 2020r:
 działania projektowe

STRONA KONFERENCYJNA 

Kliknij, żeby otworzyć.

http://konferencje.frse.org.pl/projekt2/article/materialy/lang:pl
http://konferencje.frse.org.pl/projekt2/article/materialy/lang:pl


Seminarium online

Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: 

„Symbole narodowe”
Ewa Przybysz - Gardyza, Edyta Karwowska

DZIEŃ 1

• Przedstawienie się

• eTwinning – wprowadzenie do programu 

• Platforma eTwinningLive: do czego służy, edycja profilu, wyszukiwanie osób 

i zapraszanie do kontaktów

• Zalożenie projektu

• Pomysły na aktywności



współpraca szkół

rozwój zawodowy

portal społecznościowy nauczycieli



Kto może wziąć udział?

Przedszkola, szkoły podstawowe, licea 

(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

Albania 

Bośnia i Hercegowina 

Islandia 

Liechtenstein 

Macedonia 

Norwegia 

Serbia 

Turcja

+ +



Zalety

• bezpłatne narzędzia internetowe,

• jeden nauczyciel – wiele projektów,

• jedna szkoła – wielu nauczycieli - wiele projektów,

• brak formalności i skomplikowanych procedur,

• bezpieczna przestrzeń do współpracy,

• indywidualizacja nauczania,

• innowacja w procesie nauczania,

• zespoły nauczycieli: nauczyciel przedmiotu, 

języka obcego, informatyk.



Korzyści

Szkoła

• bogata oferta edukacyjna
• biększe zainteresowanie placówką -

łatwiejszy nabór
• bepiej 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



Niezbędny w projektach 

Erasmus+

baza 
pomysłów

poszukiwanie

partnera
planowanie realizacja

kontynuacja 
współpracy po 
zakończeniu 

projektu 
Erasmus+



Odznaki Jakości

Odznaka jakości jest wyróżnieniem przyznawanym
nauczycielom za nieprzeciętne projekty eTwinning:

• 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),

• 16-19 lat (szkoły ponadpodstawowe),

Kategorie dodatkowe 2021:

• Edukacja medialna,

• 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.





www.etwinning.pl



eTwinningLive

https://live.etwinning.net/home


eTwinningLive – wyszukiwanie osób

https://live.etwinning.net/people


eTwinningLive - wydarzenia

https://live.etwinning.net/events/


eTwinningLive – moje projekty

https://live.etwinning.net/projects


eTwinningLive – fora
(szukanie partnerów do projektów)

https://live.etwinning.net/partnerforums


eTwinningLive – rozwój zawodowy

https://live.etwinning.net/professionaldevelopment


eTwinningLive – grupy



Jak dołączyć do grupy



Jak dołączyć do grupy



Jak dołączyć do grupy





Na następne spotkanie przygotuj:

1. Zdjęcie placówki.
2. Krótką informację (jeden akapit) o placówce, w której

realizować będziesz projekt ”Symbole narodowe”.
3. Link do strony internetowej placówki.
4. Link do filmu o placówce lub o patronie placówki

uczestniczącej w projekcie, który został opublikowany
w serwisie Youtube.

Przygotowane materiały zapisz na komputerze, z którego
będziesz korzystać podczas jutrzejszego spotkania.


