
SZKOŁY ETWINNING



Krajowa i Europejska Odznaka Jakości 
przyznawana jest poszczególnym nauczycielom 
za ich wkład w realizację ocenianego projektu.

…ale dobry projekt nie opiera się na pracy 
jednostki, tylko na współpracy i zaangażowaniu 
zespołu!

Nowa Odznaka



W 2017 idea i wartość tej zespołowej pracy 
została podkreślona nowym wyróżnieniem:

Odznaką Szkoły eTwinning!

Nowa Odznaka



Wyróżnione placówki

Tytuł Szkoły eTwinning przyznawany jest 
na okres 2 lat – po tym czasie szkoła może 
wnioskować ponownie.

• 2018/2019 – 70 szkół

• 2019/2020 – 39 szkół

• 2020/2021 – 85 szkół



Dla kogo?

Nagrodzone tą odznaką placówki to pionierzy i liderzy 
w takich dziedzinach jak:

• Praktyka cyfrowa

• 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.



Kryteria techniczne

Szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad 
dwóch lat.

W szkole pracuje przynajmniej troje nauczycieli, którzy w czasie 
preselekcji realizują projekty, doskonalenie zawodowe lub inne 
działania w ramach programu eTwinning.

Szkoła jest zaangażowana w min. jeden europejski projekt 
eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości w okresie 
przynajmniej dwóch lat od daty złożenia wniosku.



Kryteria techniczne

Jeśli szkoła spełnia powyższe wymagania, wszyscy 
zarejestrowani eTwinnerzy z tej placówki otrzymają 
wiadomość email z zaproszeniem do wypełnienia 
formularza ewaluacyjnego, dostępnego bezpośrednio 
na ich profilach na eTwinning Live.

ETAP I – październik/listopad



Etap II - Samoocena

• wiedza na temat programu eTwinning i świadomość znaczenia 
eBezpieczeństwa na poziomie szkoły,

• realizacja projektów eTwinning jako elementów programu 
nauczania – praca metodą projektu i interdyscyplinarna 
współpraca pomiędzy nauczycielami,

• doskonalenie zawodowe nauczycieli – korzystanie z oferty 
programu eTwinning,

• rozwój szkoły poprzez realizację programu eTwinning.



Etap II - Samoocena

Przed złożeniem wniosku, wnioskodawcy muszą w czytelny sposób 
wykazać spełnianie wszystkich poniższych wymogów:

• Uczniowie i nauczyciele wiedzą jak bezpiecznie korzystać z Internetu –
szkolenia, akcje z okazji DBI, konkursy tematyczne, specjalne zakładki 
na stronie szkoły, itp. 

• Realizowane są min. 2 projekty z dwoma różnymi grupami uczniów.

• W szkole działa grupa min. 3 nauczycieli aktywnie zaangażowanych 
w eTwinning – projekty, szkolenia.

• Co najmniej dwoje z nich uczestniczyło w danym roku w wydarzeniach 
eTwinning (szkolenia, seminaria, webinaria, konferencje).

• Na stronie szkoły widoczne są jej eTwinningowe aktywności – specjalna 
zakładka, opisy projektów, logo programu. Mile widziane są publikacje 
w lokalnej prasie, broszurkach.



• Organizacja stacjonarnych wydarzeń informacyjno-
promocyjnych na temat aktywności szkoły 
w programie eTwinning, np. przy okazji dni otwartych 
i innych imprez okolicznościowych.

Uwaga: tylko w przypadku tegorocznej rundy 
aplikacyjnej, z powodu pandemii COVID-19, 
spełnienie tego wymogu będzie opcjonalne. 

Etap II - Samoocena



• Zarówno dyrekcja szkoły, jak i nauczyciele realizujący działania 
eTwinning powinni być zaangażowani w przygotowanie wniosku.

• Wnioskodawca musi odpowiedzieć na wszystkie pytania i spełnić 
wszystkie wymogi wyszczególnione w formularzu wniosku.

• Pola dotyczące członków, projektów, doskonalenia zawodowego 
i wydarzeń zostały wstępnie wypełnione danymi z platformy 
eTwinning: wnioskodawcy sprawdzają ich poprawność.

• Należy załadować wymagane dokumenty/linki związane 
z bezpieczeństwem w Internecie oraz uwzględnieniem programu 
eTwinning w polityce szkoły.

• Należy załadować wniosek podpisany przez dyrektora szkoły i złożyć 
go w wymaganym terminie (wniosek znajduje się na końcu 
formularza).

Etap II – Jak wnioskować



• Wniosek wypełnia jedna osoba – zdecydujcie wspólnie, 
kto tego dokona i dostarczcie jej niezbędnych informacji.

• Szkoła może złożyć tylko jeden wniosek.
• Formularz nie musi zostać wypełniony w całości podczas 

jednej sesji (zostaje zapisany jako wersja robocza). 
Po finalnym wypełnieniu formularza należy nacisnąć 
przycisk Wyślij.

• Jeśli w trakcie okresu wnioskowania nie wszystkie wymogi 
zostały spełnione, szkoły mogą uzupełnić braki przed 
terminem składania wniosków (np. zaangażować 
dodatkowych nauczycieli w realizację projektów 
lub doskonalenie zawodowe).

Etap II - Wskazówki



• Udział w szkoleniach eTwinning.

• Zapraszanie członków zespołów do projektów.

• Czytelna informacja na stronie szkoły 
o realizacji projektów eTwinning.

• eBezpieczeństwo – dokumentacja na stronie 
szkoły: polityka, szkolenia, aktywności.

O czym najczęściej 
zapominamy?



Krajowe Biuro eTwinning

Ambasadorzy 

Szkoły eTwinning

Gdzie szukać wsparcia?




