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• społeczność szkół w Europie 

• edukacyjny program europejski 

• portal „społecznościowy” 



  Program eTwinning 

 

promuje współpracę szkół w Europie  

za pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, 

narzędzia i usługi, tak by szkoły w prosty 

sposób mogły tworzyć w ramach różnych 

dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa. 



  Kto może wziąć udział? 

 

eTwinning oferuje platformę współpracy dla 

nauczycieli wszystkich przedmiotów, uczniów, 

dyrektorów szkół, bibliotekarzy, pedagogów, 

logopedów i innych pracowników szkoły; 

 

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja  

i szkoły ponadgimnazjalne  

(przedział wiekowy uczniów 3-19 lat). 

 

 



  Kraje współpracy 

Turcja 

 
Chorwacja 

 
Szwajcaria 

Norwegia 

Islandia 

Macedonia 



 

to rozszerzenie eTwinningu o takie kraje 

jak Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, 

Mołdawia, Tunezja i Ukraina.  

 eTwinning Plus 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=etwinning%2Bplus&source=images&cd=&cad=rja&docid=S351LFJJMGldcM&tbnid=YBKc7K1nJ853VM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.etwinning.net%2Fpl%2Fpub%2Fnews%2Fnews%2Fetwinning_plus_goes_live.htm&ei=ZXnCUZyjD4bIOfPlgUA&bvm=bv.48175248,d.ZWU&psig=AFQjCNG7IP44HwrnjwHawPSzJieCiN07FQ&ust=1371785917897982


  Najważniejsze cechy projektu 

1. Wykorzystywanie nowoczesnych, bezpiecznych  technologii, czyli 

narzędzi akceptowanych przez uczniów. 

 

2. Wykorzystane języków obcych do bezpośredniej komunikacji ze szkołą 

partnerską – zastosowanie języka obcego w praktyce. 

 

3.  Temat projektu  może być związany z podstawą programową. 



  Zalety 

 

Minimum wymagań: komputer, dostęp do Internetu i dobre chęci; 
 

Brak zbędnych formalności i skomplikowanych procedur; 
 

Realizacja projektu nie wymaga nakładów finansowych – bezpłatny 

dostęp do platformy i narzędzi służących realizacji projektu; 
 

Bezpieczny Internet - narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne 

tylko dla uczestników programu; 
 

Jeden nauczyciel może realizować wiele projektów; 
 

Jedna szkoła może realizować nieskończenie wiele projektów; 
 

Rejestracja placówki nie zobowiązuje do nawiązania współpracy. 

 

 

 



 doskonalą znajomość języków obcych,  

 poznają inne kraje i kultury,  

 przyzwyczają się do pracy zespołowej,  

 ćwiczą posługiwanie się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi wzbogacenie oferty edukacyjnej, 

  Korzyści 

- ma łatwiejszy nabór, 

- prowadzi współpracę europejską, 

- posiada lepiej wykwalifikowaną kadrę, 

- promuje się – zainteresowanie mediów 

  Szkoła: 

  Uczniowie: 



  Społeczność nauczycieli 

Europa: 

Obecnie w projekcie uczestniczy 193 tys. 

nauczycieli z 103 tys. szkół. 

 

 

Polska: 

20 tys. nauczycieli z blisko 9,5 tys. szkół. 

Realizują ponad 10 tys. projektów.  
 

 

 

 

 



 

Promocja doskonalenia  

nauczycieli 
Na poziomie europejskim: 

 warsztaty doskonalenia zawodowego 

 seminaria kontaktowe 

 warsztaty internetowe (Learning Events) 

 grupy dyskusyjne 

 

 

 

Na poziomie krajowym: 

 konferencje tematyczne 

 kursy internetowe 

 warsztaty i szkolenia regionalne  

 e-czwartki, e-piątki, e-wtorki,  

      a także e-ferie 



  Polska na tle Europy 
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Źródło: Europejski portal eTwinning (www.etwinning.net), wrzesień 2012 

http://www.etwinning.net/


  Konkursy ogólnopolskie  

      w roku 2012/2013 

 

Konkurs „Nasz projekt eTwinning – IX edycja 2013”; 

Konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

2013 (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia); 

Konkurs na projekt o tematyce zawodowej skierowany do nauczycieli 

wszystkich przedmiotów ze szkół zawodowych (zasadnicze szkoły 

zawodowe, technika i inne o profilu zawodowym); 

Konkurs inspirowany ideą Europejskiego Roku Obywatelstwa (2013 – 

European Year of Citizens). 

 

http://www.etwinning.pl/artykuly/konkursy-polskie/ogolnopolski-konkurs-nasz-projekt-etwinning-2013-ix-edycja
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http://www.etwinning.pl/artykuly/konkursy-polskie/ogolnopolski-konkurs-nasz-projekt-etwinning-2013-ix-edycja


  Nagrody 2012/2013 

2 tablice interaktywne SMART BoardTM 

wyjazd laureatów na doroczną konferencję eTwinning w 2013 r.  

nagrody finansowe, 

nagrody rzeczowe: laptopy, kamery cyfrowe, cyfrowe aparaty 

fotograficzne, pamięci USB. 

 

 

 



  Odznaki Jakości 



  Dziękuję za uwagę 
 

 
 

Mirosława Żołna 

Ambasador programu eTwinning 

(dane pochodzą ze stron www.etwinning.pl  i www.etwinning.net)  
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