
Zaczynamy o 11:00

Spotkanie poprowadzi: Monika Witasik



Dzień 1 – 20 marca 2021:

 program eTwinning i pierwsze kroki na platformie eTwinning LIVE

Dzień 2 – 21 marca 2021:

 crowdfunding z Agnieszką Płoską

__________________________________________________________________

Dzień 3 – 27 marca 2021:

 TwinSpace

Dzień 4 – 28 marca 2021:

 narzędzia i działania projektowe

STRONA 

KONFERENCYJNA 

Kliknij, żeby otworzyć.

Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: 
"Językiem po planszy - gry planszowe w terapii logopedycznej"

http://konferencje.frse.org.pl/projekt24/article/materialy/lang:pl
http://konferencje.frse.org.pl/projekt24/article/materialy/lang:pl




O SOBIE  

Pedagog specjalny i logopeda 

Ambasador programu eTwinning, Administarator 

grupy eTwinning „LogoTwinnerzy”

Założycielka grupy eTwinning w logopedii na FB:

(https://tiny.pl/74hrf)

Współzałożycielka projektów „Jak mogę pomóc 

swojemu dziecku? - Poradnik logopedyczny dla 

rodziców.”, „Logojga”. 

Ambasador Wakelet

Monika Witasik

https://tiny.pl/74hrf


CELE na dziś:

Dowiem się czym jest program eTwinning i w jaki sposób wspiera 

nauczycieli;

Dowiem się, jakie możliwości oferuje platforma eTwinning Live –

wyedytuję swój profil i zaproszę uczestników spotkania do swoich 

kontaktów;  

Będę „na żywo” uczestniczyć w zakładaniu projektu „Językiem po 

planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej”.



Główny powód mojego zainteresowania 

programem eTwinning to…

Weź udział w głosowaniu wybierając jedną z pięciu opcji:



współpraca szkół

rozwój zawodowy

portal społecznościowy 

nauczycieli

eTwinning – czyli…



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



Kraje współpracy

Armenia

Azerbejdżan

Gruzja

Mołdawia

Tunezja

Ukraina

Jordania

Liban

Albania 

Bośnia i Hercegowina 

Islandia 

Liechtenstein 

Macedonia 

Norwegia 

Serbia 

Turcja

+ +



Dlaczego eTwinning?

PROGRAM, KTÓRY WSPIERA NAUCZYCIELI I SZKOŁY:

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.



www.etwinning.pl



eTwinning a edukacja zdalna

- Możliwość zakładania projektów

wewnątrzszkolnych.

- Seria kursów i seminariów online 

dedykowanych edukacji zdalnej.

- Webinaria, podczas których 

doświadczeni eTwinnerzy dzielą

się doświadczeniem.

- Seria inspirujących artykułów 

zawierających cenne wskazówki

do pracy zdalnej.

- Dostęp do grup – sieć współpracy

międzyszkolnej.



Doskonalenie zawodowe



eTwinningowe możliwości dla 

autorów ciekawych działań 

projektowych



Odznaki Jakości

• 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 IV-VIII),

16-19 lat (szkoły ponadpodstawowe),

Kategorie dodatkowe 2021:

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

oraz dwóch kategoriach tematycznych ogłaszanych we wrześniu roku poprzedniego.

Tegoroczni laureaci konkursu: Nasz Projekt eTwinning 2021 | .eTwinning Polska

https://etwinning.pl/laureaci-konkursu-nasz-projekt-etwinning-2021/


Szkoły eTwinning

Liderzy w zakresie:

Praktyka cyfrowa – wykorzystanie TIK

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



eTwinning Live

Podstawowe informacje

Tworzenie listy kontaktów



eTwinning Live
podstawa eTwinningowych działań

Nawiązywanie kontaktów

Rejestracja projektów 

i dodawanie projektowych 

partnerów

Dołączanie do Wydarzeń 

i Grup

Szybki dostęp do For 

partnerskich

Możliwość wzięcia udziału 

w wydarzeniach 

edukacyjnych – Rozwój 

zawodowy



Edycja profilu

Kliknij na ikonkę zdjęcia

Wybierz EDYTUJ MOJE KONTO

Wybierz MOJE ZAINTERESOWANIA

Ustaw dostępność na TAK



Uzupełnij informacje osobiste

Tutaj możemy również

zmienić nasze hasło

DANE MOŻEMY

ZMIENIĆ W KAŻDEJ

CHWILI!



Jak dodać zdjęcie do profilu?



Dodawanie informacji 

o swojej szkole

Tutaj dodajemy

kolejną szkołę



Ustawienia 

prywatności

Tutaj możesz dezaktywować swój

profil, aby stać się niewidocznym

dla innych eTwinnerów




