


Seminarium online: „Mój pierwszy projekt z Ambasadorem”

Tajemnicza wyprawa do 
Netoloandii – escape room

Zaczynamy o 18:00

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 z Ambasadorem”

Tajemnicza wyprawa do Netoloandii – escape room

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 (zalecamy użycie Chrom lub Edge).





Program 
eTwinning



współpraca szkół
rozwój zawodowy
portal społecznościowy nauczycieli

Program eTwinning



Armenia

Azerbejdżan

Gruzja

Mołdawia

Tunezja

Ukraina

Jordania

Liban

Albania 

Bośnia i Hercegowina 

Islandia 

Liechtenstein 

Macedonia 

Norwegia 

Serbia 

Turcja

+ +

Kraje współpracy



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



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



baza 
pomysłów

poszukiwanie 
partnera

planowanie 

realizacja 
kontynuacja 
współpracy 

Niezbędny w projektach 
Erasmus+



TIK języki obce

podstawa 
programowa

projekt 
edukacyjny 

innowacje



czas trwania tematyka 

liczba partnerów działania 

elastyczność 



rozwój kompetencji 
językowych i technicznych

- realizacja podstawy 
programowej

motywacja do nauki

zaangażowanie i entuzjazm

praca w grupie

wszechstronny rozwój

wymiana doświadczeń i 
materiałów dydaktycznych

awans zawodowy i rozwój 
zawodowy

wzbogacenie metod pracy

bogatsza oferta edukacyjna 

większe zainteresowanie placówką 
- łatwiejszy nabór

lepiej wykwalifikowana kadra

promocja szkoły

korzyści 



•kursy internetowe
•webinaria 

•grupy eTwinning 

•warsztaty doskonalenia 
zawodowego

•seminaria międzynarodowe i 
krajowe

•konferencje tematyczne 

•szkolenia regionalne –
warsztaty komputerowe 

Dołącz do eTwinning
Załóż projekt eTwinning

Narzędzia informatyczne z eTwinning 

•materiały samokształceniowe 

rozwój zawodowy



Wsparcie
• Media społecznościowe eTwinning Polska

• Helpdesk 224 631 400 etwinning@frse.org.pl

• Newsletter

• Publikacje bit.ly/etwinning-issuu

• Europejski portal www.etwinning.net

• Sieć regionalnych przedstawicieli 

www.etwinning.pl 

mailto:etwinning@frse.org.pl


Nasi przedstawiciele 

• Ambasadorzy

• Trenerzy warsztatów komputerowych

• Trenerzy kursów online

• Przedstawiciele kuratoriów oświaty  



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



• 2 lata 

• 2 nauczycieli 

• 2 etapy 

• KOJ 

• Dyrekcja 

Odznaka „Szkoła eTwinning”
Uznanie działań, zaangażowania i osiągnięć 

zespołu eTwinning w danej szkole.



Krajowe Biuro eTwinning 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa

Tel.: +48 22 46 31 400

etwinning@frse.org.pl 

etwinning_polska

www.facebook.com/eTwinningPolska

@eTwinningPolska


