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Czym jest Odznaka Jakości?

Imienne wyróżnienie nauczyciela i szkoły potwierdzające jego zaangażowanie 
w realizację danego projektu, wysoką jakość współpracy skutkującej wspólnymi 
produktami, kreatywne wykorzystanie TIK, czytelną dokumentację oraz 
ewaluację prowadzonych działań. 

Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do 
prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie 
zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.



Wymagania

• Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
• Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji 

projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
• Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
• Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym 

działaniu i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały.
• Rezultaty projektu muszą być widoczne (sekcja STRONY na TwinSpace).
• Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz 

ich analizę.



Kryteria

• Innowacje pedagogiczne i kreatywność
• Integracja z programem 
• Współpraca szkół partnerskich
• Wykorzystanie technologii
• Rezultaty, wpływ

Dodatkowo: Jaki był twój wkład w działania

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim.

Aplikacje oceniane są przez cały rok, na bieżąco. Maksymalny czas 
oczekiwania na ewaluację wynosi 30 dni roboczych.



Kryteria

Współpraca szkół partnerski = Wspólne rezultaty powstałe 
w wyniku międzyszkolnej współpracy

• Opowiadanie pisane razem przez wszystkich zaangażowanych partnerów
• Wielojęzyczne słowniki pojęć związanych z tematem projektu
• Wspólnie opracowany escape room/gra

Galeria Ciekawe projekty na eTwinning.pl



Europejska Odznaka Jakości

Przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning projektom, w 
których co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych krajów, otrzymało już 
Krajową Odznakę Jakości. 

Projekty spełniające kryteria są nominowane automatycznie. Jeśli co najmniej 
jedno Krajowe Biuro zaakceptuje nominację wszyscy partnerzy posiadający KOJ 
otrzymują także EOJ.

Ważne daty:
do 31 sierpnia – aplikuj o KOJ, aby mieć szansę na EOJ
Październik/listopad – nominacje projektów na poziomie Krajowych Biur
Listopad – ogłoszenie wyników



Dlaczego warto?

• Uznanie dla pracy nauczyciela i uczniów (imienne certyfikaty oraz listy 
gratulacyjne wysyłane do szkół)

• Promocja szkoły (informacje o przyznaniu Odznaki publikowane są na 
etwinning.pl)

• Możliwość udziału w konkursie Nasz projekt eTwinning (KOJ)
• Możliwość udziału w konkursie europejskim (EOJ)



Zmiany, zmiany, zmiany

• Dopuszczalna liczba zgłoszeń: Nauczyciel może zgłosić w ciągu roku (okres 
01/08-31/07) tylko 4 projekty do KOJ. Nie ogranicza to w żaden sposób 
liczby realizowanych projektów.

• Autorzy: Wszystkie materiały opracowane we współpracy powinny zawierać 
informację o zaangażowanych w ich wykonanie autorach (lista 
współpracujących w danym zadaniu nauczycieli).

• Organizacja materiałów: W przypadku projektów realizowanych przez 
więcej niż 20 nauczycieli obowiązkowe jest utworzenie na TwinSpace
projektu specjalnej strony o nazwie Wspólne rezultaty/produkty/prace 
(nazwa w języku projektu), na której zostaną zamieszczone wszystkie 
materiały opracowane w międzyszkolnych zespołach – rekomendowane dla 
wszystkich projektów



Zmiany, zmiany, zmiany

• Certyfikaty i listy gratulacyjne KOJ: Każdego roku, we wrześniu zostaną 
wysłane zbiorcze listy gratulacyjne do nauczyciela nagrodzonego KOJ oraz 
dyrektora placówki, w której realizowane wyróżnione projekty

• Certyfikaty i listy gratulacyjne EOJ: Każdego roku w listopadzie zostaną 
wysłane zbiorcze listy gratulacyjne do nauczyciela nagrodzonego EOJ oraz 
dyrektora placówki, w której realizowane wyróżnione projekty



Dziękuję za uwagę

Jeśli pojawią się jakieś pytania zapraszam do kontaktu

Monika Regulska
Krajowe Biuro eTwinning
Tel: +48 728 455 326
e-mail: mregulska@frse.org.pl


