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  Program eTwinning 
 

Współpraca przedszkoli i szkół w Europie 

 za pośrednictwem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych  

oraz promowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 



  Kto może wziąć udział? 

 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, 

dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy, 

logopedzi i inni pracownicy szkoły. 

 

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja  

i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy 

uczniów 3-19 lat). 

 

 



  Kraje współpracy 

A także kraje 

eTwinning Plus 

Turcja 

 
Chorwacja 

 
Szwajcaria 

Norwegia 

Islandia 

Macedonia 



  Społeczność nauczycieli 

Europa: 

 nauczyciele -  267 657 

 szkoły – 127 693 

 projekty – 35 652 

 

Polska: 

 nauczyciele – 25 994 

 szkoły – 10 857 

 projekty – 12 584 
 

 

 

 

 

Dane – 2014 



  3 najważniejsze cechy 

1. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, czyli narzędzi 

akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm. 

 

 

 

 

2. Języki obce wykorzystane do bezpośredniej komunikacji ze szkołą 

partnerską – zastosowanie języka obcego w praktyce wywołuje radość 

uczniów i zwiększa ich motywację do nauki. 

 

3.  Temat projektu związany z podstawą programową. 



  Wsparcie dla nauczycieli 

 Portal eTwinning www.etwinning.pl 

 Biuletyn elektroniczny 

 Helpdesk pod adresem etwinning@frse.org.pl 

 Publikacje zawierające przykłady dobrej praktyki 

 Europejski portal eTwinning www.etwinning.net  

 Sieć regionalnych przedstawicieli (ambasadorzy, 
promotorzy, koordynatorzy) 

http://www.etwinning.pl/
mailto:etwinning@frse.org.pl
http://www.etwinning.net/


  Korzyści 
- zwiększenie umiejętności   

z zakresu TIK, 

- zwiększenie kompetencji 

językowych, 

- poznanie innych kultur, 

- zwiększenie zaangażowania  

i entuzjazmu uczniów  

i nauczycieli. 

Uczniowie 
- uczą się pracy w grupie i 

pracy metodą projektu, 

- nagroda w postaci oceny, 

- punkty dodawane do oceny z 

zachowania (za współpracę 

europejską), 

- łatwiej dostają się do 

wybranej szkoły. 

 

Szkoła 
- wzbogacenie oferty edukacyjnej, 

- łatwiejszy nabór, 

- współpraca europejska, 

- lepiej wykwalifikowana kadra, 

- promocja – zainteresowanie mediów. 

Nauczyciele 
- wymiana doświadczeń i materiałów 

pedagogicznych, 

- rozwój zawodowy i awans zawodowy, 

- wzbogacenie metod pracy, 

- wzrost statusu nauczyciela (zainteresowanie 

rodziców, uznanie dyrekcji, organu 

prowadzącego, Kuratorium), 

- lekarstwo na syndrom wypalenia 

zawodowego, 

- poznanie innych systemów edukacyjnych. 

 

 

 



Przykładowe projekty 
 Adventure of the drop 

 A Visit to Storkland 

 Open Borders for Birds 

 W świecie Małego Księcia 

 Colours of Life, Colours of Winter 

 Respect and Remember 

 What's Maths? A new life style! 

 Books Make Friends and Friends Make Books 

 Statystyczny nastolatek – portret młodego Europejczyka 

 Malarskie inspiracje 

 Magia geometrycznego świata  

 ICT, You & Me 

 The dragons of Europe 

 Les contes de La Fontaine 

 Discover Shakespeare's World 

 Family lab 

 

 



  Doskonalenie nauczycieli 

Na poziomie europejskim: 

 warsztaty doskonalenia zawodowego 

 seminaria kontaktowe 

 warsztaty internetowe (Learning Events) 

 grupy dyskusyjne 

 

Na poziomie krajowym: 

 konferencje tematyczne 

 warsztaty i szkolenia regionalne  

 e-czwartki, e-piątki, e-wtorki,  

 a także e-ferie 

 

 



 Kursy internetowe 

Kursy internetowe 10-cio tygodniowe (dwie edycje w roku) 

 Jak uczestniczyć w programie eTwinning? – poziom podstawowy 

 Jak zrealizować dobry projekt eTwinning? – poziom zaawansowany 

 

Kursy internetowe tygodniowe (jedna edycja na miesiąc) np.: 

 tydzień z Glogsterem      

 tydzień z PowerPoint 

 tydzień z Prezi 

 tydzień z Audacity 

 tydzień z WordPress  

       

 
i wiele innych… 



  Portal www.etwinning.pl 

Poznaj i dołącz 

Zainspiruj się 

Konkursy i szkolenia 

 

Aktualności 

Biuletyn 

Kalendarium 



  Portal www.etwinning.net 

Portal 
publiczny 

Pulpit 
nauczyciela 

TwinSpace 



  Dziękuję za uwagę 

 

 

Krajowe Biuro 

Programu eTwinning 
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

ul. Mokotowska 43 

00-551 Warszawa 

Tel.: +48 22 46 31 400 

Fax: +48 22 46 31 030 
 

etwinning@frse.org.pl  

Skype: etwinning_polska 
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