
Matematyka jest wszędzie!
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Iwona Kowalik

Ambasadorka programu eTwinning w województwie dolnośląskim.

Dyplomowana nauczycielka matematyki i informatyki w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 16 we Wrocławiu.

Założycielka i koordynatorka kilkunastu projektów eTwinning
nagrodzonych krajową i europejską Odznaką eTwinning. Laureatka
Europejskiego Konkursu 2019 za projekt SNOPP.
Od 2019 roku pełni funkcję EU Code Week Leading Teacher for Poland
i aktywnie uczestniczy w organizacji Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Mentorka w zespole matematyczno-przyrodniczym Akademii Talentów
i Uzdolnień Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pasjonatka stosowania nowoczesnych technologii oraz globalnej
współpracy szkół.
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Plan naszego seminarium:

Poniedziałek 15 lutego 2021r.

Wprowadzenie do programu eTwinning oraz platformy eTwinningLive

Wtorek 16 lutego 2021r.

TwinSpace projektu - poznajemy przestrzeń projektową i planujemy nasze wspólne 
działania

Środa 17 lutego 2021r.

Aktywności w projekcie - poznajemy przydatne narzędzia i rozpoczynamy pierwsze 
aktywności projektowe 

3

LINO

http://linoit.com/users/iwonainka/canvases/O sobie


W programie eTwinning w Polsce  jest zarejestrowanych ponad 18 000 szkół i ponad 70 000 nauczycieli 
oraz ponad 216 000 europejskich szkół i ponad 880 000 nauczycieli. 4

umożliwia i ułatwia współpracę 
z nauczycielami i edukatorami 
z całej Europy

ułatwia wymianę doświadczeń 
i pomysłów np. w grupach

jest w 100% bezpłatny

Wspiera kreatywność uczniów i 
nauczycieli

umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności i poznawanie nowych narzędzi 
przydatnych także podczas pracy na lekcji

udostępnia bezpieczną przestrzeń 
do współpracy

wykorzystuje internet i nowe 
technologie

nie wymaga skomplikowanych 
procedur

Wybieram 
eTwinning, 
ponieważ



Doskonalenie zawodowe:

Bezpłatne możliwości rozwoju zawodowego:
-Kursy  prowadzone przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle i portalu eTwinning: 
-miesięczne (2) 
-tygodniowe (ponad 90 propozycji) 
-Seminaria krajowe i międzynarodowe
-Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego – zdobywanie i wymiana doświadczeń, 
inspiracje, tworzenie nowych projektów
-Wydarzenia online, wideokonferencje
-Udział w webinariach organizowanych w ramach działalności 

grup tematycznych

5

https://etwinning.pl/

https://etwinning.pl/
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https://etwinning.pl/

https://etwinning.pl/


Doskonalenie zawodowe:

• Akademia eTwinning – warsztaty dotyczące nowych technologii prowadzone przez ekspertów, np. 
micro:bit, photon

• Aktywna tablica z eTwinning – webinaria 
i wspólne akcje prowadzone w ramach grupy,
które m.in. wspierają nauczycieli podczas 

zdalnej edukacji 

• eBezpieczeństwo z eTwinning – szkolenia, 
kursy, aktywności rozwijające kompetencje 
cyfrowe i umiejętność bezpiecznego korzystania z narzędzi 
TIK i Internetu 

• Programowanie z eTwinning

• Przedsiębiorczość z eTwinning - szkolenia 
i kursy przygotowujące do wprowadzania 
elementów przedsiębiorczości na lekcjach
dowolnych przedmiotów oraz do projektów 
eTwinning.

https://etwinning.pl/
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Inspiracje

Ciekawe projekty 

Scenariusze lekcji
• Dziedzictwo kulturowe
• Kolekcja „Escape room-ów” z różnych przedmiotów i tematów 

Wywiady

Kampanie, w tym prowadzone 
w ramach grup
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Informacje i wsparcie

Krajowy portal:  https://etwinning.pl/

Europejski portal: https://www.etwinning.net/

Newsletter

Sieć regionalnych przedstawicieli – ambasadorów i trenerów

Helpdesk:
•e-mail: etwinning@frse.org.pl
•Skype: etwinning_polska
•tel. 22 46-31-221

Media społecznościowe:
• Facebook: http://www.facebook.com/eTwinningPolska
• Twitter: @eTwinningPolska
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https://etwinning.pl/
https://www.etwinning.net/
mailto:etwinning@frse.org.pl
http://www.facebook.com/eTwinningPolska
https://twitter.com/eTwinningPolska


https://etwinning.pl/
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Projekty eTwinning:

• Mogą być realizowane na każdym poziomie na dowolny temat 

• Mogą być realizowane w dowolnym języku, w tym języku polskim

• Mogą trwać dowolnie długo (kilka dni – kilka lat)

• Mogą mieć wielu uczestników, także z tej samej szkoły

• Muszą być założone przez dwóch partnerów z różnych szkół

• Są interdyscyplinarne

• Umożliwiają realizację  podstawy programowej, nawet z kilku przedmiotów 

• Pozwalają na dostosowanie form pracy, narzędzi, czasu trwania, sposobu realizacji 
aktywności do możliwości uczniów, nauczycieli i szkół 

• Zachęcają uczniów do  bezpiecznego, kreatywnego stosowania nowych technologii oraz uczenia się 
języków obcych

11



Konkursy/nagrody/uznania

Krajowy konkurs „Nasz projekt eTwinning” 
organizowany jest co roku przez Fundację Rozwoju 
Sytemu Edukacji w celu wyróżnienia najlepszych 
międzynarodowych projektów eTwinning realizowanych 
przez polskie przedszkola i szkoły.

Krajowa Odznaka Jakości

Europejska Odznaka JakościKonkurs „Europejskie nagrody eTwinning”, każdego roku 
fundowany przez Komisję Europejską, dzieli się na cztery 
podkategorie – za projekty, w których biorą udział:
– Uczniowie w wieku do 6 lat
– Uczniowie w wieku 7-11 lat
– Uczniowie w wieku 12-15 lat
– Uczniowie w wieku 16-19 lat 
Obok kategorii głównej w konkursie o Europejskie 
nagrody eTwinning, co roku ogłaszanych jest także kilka 
kategorii specjalnych

Odznaka Szkoły eTwinning
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Krajowa Odznaka Jakości
• przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła 

określony poziom
• może się o nią ubiegać każdy nauczyciel zarejestrowany w programie eTwinning, który brał udział w realizacji 

projektu

Pięć kryteriów merytorycznych:
•Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych 
i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
•Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego 
przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane 
aktywności.
•Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich 
szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
•Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano 
o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
•Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści 
które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do 
etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron 
na TwinSpace.
Dodatkowo w pytaniu Jaki był twój wkład w działania projektów aplikujący nauczyciel wskazuje swoją rolę w danej 
współpracy. 13



Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom,
w których co najmniej dwóch partnerów, z dwóch różnych krajów, otrzymało już Krajową Odznakę Jakości.
Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning, np.
nauczyciele, którzy chcieli ubiegać się o Europejską Odznakę Jakości w ubiegłym roku powinni zgłosić projekt
do Krajowej Odznaki Jakości do 31 sierpnia 2020.
Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning.
Partnerzy, którzy NIE otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim.
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie
nauczyciela (Desktopie). Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na portalu etwinning.net,
a także na polskim portalu
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PROJEKT 
ETWINNING

pomysł 
na współpracę

partner 
lub 

partnerzy

czas

chętni/zainteresowani  
uczniowie

dokumentowanie 
pracy



https://www.etwinning.net/ Zmiana języka
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eTwinningLive https://live.etwinning.net

Edycja profilu
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https://live.etwinning.net/


eTwinningLive https://live.etwinning.net
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Ustawienie zdjęcia profilowego
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Ustawienie zdjęcia profilowego
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Wstawianie zdjęcia 



Ustawienie zdjęcia profilowego
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Wstawianie zdjęcia
Z komputera 



Ustawienie zdjęcia profilowego
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Wybranie zdjęcia 
profilowego



Ustawienie zdjęcia profilowego
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Wybranie placówki, w której pracujesz

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International 

Standard Classification of Education, w skrócie ISCED) 
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eTwinningLive https://live.etwinning.net
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Co widzą o mnie inni eTwinnerzy?

https://live.etwinning.net/


eTwinningLive https://live.etwinning.net

Możliwość 
modyfikowania 
profilu
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eTwinningLive https://live.etwinning.net

Wyszukiwanie 
osób

31

https://live.etwinning.net/


eTwinningLive https://live.etwinning.net

Wyszukiwanie 
osób lub szkół

(imię i nazwisko 
lub nazwa 

szkoły)
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eTwinningLive https://live.etwinning.net

Zapraszanie/dodawanie 
do kontaktów
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Tworzenie wydarzeń

Lista utworzonych wydarzeń
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Wyszukiwanie 
zatwierdzonych projektów

Lista moich 
projektów
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Lista grup, do 
których 
należę

Wyszukiwanie grupTworzenie nowej
grupy
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Przykłady grup:

• Aktywna tablica z eTwinning
• Programowanie z eTwinning
• Coding at Schools
• Bringing eSafety into eTwinning projects
• Creative Classroom
• STEAM i zmiany klimatu
• STEM
• Matematyka2.0 PL
• Game-based Classroom
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eTwinningLive https://live.etwinning.net

https://live.etwinning.net/groups/group/68601
https://groups.etwinning.net/81191/home
https://groups.etwinning.net/45001/home
https://groups.etwinning.net/7617/home
https://groups.etwinning.net/7624/home
https://groups.etwinning.net/98275/home
https://groups.etwinning.net/7619/home
https://groups.etwinning.net/123925/home
https://groups.etwinning.net/7622/home
https://live.etwinning.net/
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Szukanie partnera 
do projektu –

tworzenie ogłoszenia na 
forum

eTwinningLive https://live.etwinning.net

https://live.etwinning.net/
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eTwinningLive https://live.etwinning.net

Szukanie partnera 
do projektu –

tworzenie ogłoszenia 
na forum

https://live.etwinning.net/


Język, 
przedmioty
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eTwinningLive https://live.etwinning.net

Szukanie partnera 
do projektu –

tworzenie ogłoszenia 
na forum

https://live.etwinning.net/

