
eTwinning – przydatne wskazówki 
eTwinningowe zespoły nauczycieli 

Jeśli masz wątpliwości czy poradzisz sobie samodzielnie z realizacją projektu eTwinning pamiętaj, że możesz 
założyć  eTwinningowy zespół nauczycieli w swojej szkole/przedszkolu. Kilku nauczycieli z jednej szkoły 
może razem realizować ten sam projekt tj. możecie  podzielić się zadaniami i pracą przy projekcie zgodnie z 
waszymi preferencjami. 

 

Kto może założyć projekt?  

Projekt eTwinning musi być  założony przez szkoły/przedszkola z dwóch różnych krajów.  
Pamiętaj! – nie jest możliwe założenie projektu między dwoma polskimi szkołami/przedszkolami, ponieważ 
eTwinning to współpraca międzynarodowa. Od 3 października 2014 roku można realizować również projekty 
polsko-polskie. Dlatego też warsztaty dedykowane są dla całej kadry pedagogicznej. 

 

W projekcie eTwinning możesz wziąć udział na dwa sposoby: 

a) jako założyciel – jeśli masz pomysł na projekt i znajdziesz szkołę partnerską do współpracy – masz wtedy 
największe możliwe uprawnienia. 
b) jako partner – przystępujesz do założonego już projektu i zobowiązujesz się do realizacji istniejących tam 
zadań – założyciel projektu nadaje ci uprawnienia dostępu na TwinSpace i w Dzienniku Projektu. 
 

Szukasz inspiracji na projekt? 

Jeśli nie masz pomysłu na projekt, zainspiruj się poniższymi wskazówkami.  Znajdziesz tam dużo pomysłów na 
dobre projekty eTwinning: 
 

Jak znaleźć szkołę partnerską do współpracy? 

Ile kosztuje eTwinning? 

Wszystkie działania i szkolenia oferowane w ramach programu, a także dostęp do platform Desktop i TwinSpace 
jest bezpłatny. Szkoła ani nauczyciel nie ponoszą żadnych kosztów.  

 

eTwinning jest bezpieczny! 

W eTwinningu nie znajdziesz niepożądanych treści, ponieważ każda osoba rejestrująca się w programie jest 
weryfikowana i może korzystać z narzędzi po zalogowaniu. Użytkownicy mogą zgłaszać niepożądane 
zachowania/wpisy poprzez Desktop lub kontaktując się z biurem eTwinning. Pamiętaj – publikując zdjęcia uczniów 
na publicznej TwinSpace musisz mieć zgodę rodziców. 

 

Szkolenia i kursy online  

 

eTwinning Plus 

Rozpoczął się pilotażowy program włączenia w eTwinning krajów eTwinning Plus, w tym: Armenii, Azerbejdżanu, 
Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Tunezji. Partnerów eTwinning Plus można zapraszać do istniejących projektów lub 
włączać do projektów rozpoczynanych przez partnerów z Polski i z innego kraju europejskiego.  

Potwierdzenie założenia projektu dla nauczyciela  

Certyfikat eTwinning – jest dostępny do pobrania od razu po założeniu projektu lub przystąpieniu do projektu 
jako partner 

Nagrody i wyróżnienia dla nauczyciela  

1. Odznaka Jakości, która jest dostępna na dwóch poziomach: 
a) na poziomie krajowym – Krajowa Odznaka Jakości, 
b) na poziomie europejskim – Europejska Odznaka Jakości,  

2. Dzięki konkursom eTwinning na poziomie krajowym i europejskim nauczyciele i uczniowie otrzymują 
fantastyczne nagrody, które obejmują tablice interaktywne, cenne nagrody rzeczowe i finansowe, udział 
w międzynarodowych spotkaniach eTwinning.  

 

Masz pytania?   

skontaktuj się z  Przedstawicielem eTwinning w swoim regionie: http://www.etwinning.pl/przedstawiciele  

Edyta Borowicz-Czuchryta – Ambasador Programu eTwinning w województwie lubelskim 

borowicz_czuchryta@poczta.onet.pl 

tel. 505 964 502 


