eTwinning to społeczność szkolna,
gromadząca szkoły i przedszkola z całej
Europy (i nie tylko) współpracująca za
pomocą mediów elektronicznych.

eTwinning to
również doskonalenie
zawodowe nauczycieli.

eTwinning działa w Polsce
nieprzerwanie od 2005 roku.
W tym roku program
świętuje swoje

15-lecie istnienia.

Program eTwinning na przestrzeni 15 lat…
W 2005 roku w projekcie brało udział:
831 szkół,
1200 nauczycieli
i były realizowane 254 projekty.

W 2020 roku w projekcie bierze udział:
17 661 szkół,
67 486 nauczycieli
i jest realizowane 31 556 projektów.
Program w ciągu 15 lat zgromadził:
ponad 700 tysięcy nauczycieli
z 206 tysięcy szkół,
którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

Aktualnie eTwinning zgromadził
ponad 67 tysięcy nauczycieli
z niemal 18 tysięcy szkół, którzy we współpracy z
eTwinnerami z całej Europy (i nie tylko)
i zrealizowali 32 tysiące projektów!
Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning
– stan na dzień 15 stycznia 2020 roku
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Uczestnicy programu:
W programie uczestniczyć mogą przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół
publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową)
z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Albanii, Bośni i
Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej,
Norwegii, Serbii i Turcji.

Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning
Plus – są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską –
Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania i Liban.

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich
przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze,
pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.

eTwinning oferuje szereg form doskonalenia
zawodowego dla zarejestrowanych nauczycieli:
Konferencje promocyjne: ogólnopolskie konferencje tematyczne kierowane do różnych
grup docelowych (np. nauczycieli szkół zawodowych)ogólne oraz dedykowane
nauczycielom różnych specjalności,
Szkolenia międzynarodowe: warsztaty doskonalenia zawodowego oraz seminaria
kontaktowe,
Szkolenia krajowe: e-wakacje, e-ferie, e-czwartki, seminaria krajowe,
Kursy internetowe dla nauczycieli: „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”, „Jak
zrealizować dobry projekt eTwinning?” oraz liczne kursy tygodniowe prowadzone na
platformie Moodle,
Wydarzenia online odbywają się przy wykorzystaniu narzędzia wideokonferencji
Wydarzenia na eTwinning Live. Poświęcone są poszczególnym tematom z zakresu
programu eTwinning.
Szkolenia regionalne – warsztaty organizowane bezpośrednio w szkołach z udziałem
regionalnych przedstawicieli eTwinning. Spotkania te organizowane są z inicjatywy
przedstawicieli lub zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów placówek.

Projekty eTwinning przybierają bardzo różnorodne formy.
Cztery najważniejsze cechy projektów eTwinning:
Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu,
kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia
znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami –
partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia
mobilizuje uczniów do nauki języka;
Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku
dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć,
czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.
Projekty eTwinning są bardzo elastyczne – nauczyciele realizujący projekt swobodnie
dopasowują tematykę, działania, narzędzia, czas trwania projektu do potrzeby uczniów,
swoich i szkoły. W trakcie realizacji zadań maja stałą możliwość modyfikacji
zaplanowanych aktywności.

E-Twinning od 15 lat
jest naszym oknem na świat.
Łączy, uczy, wspiera,
dzieci w podróż po Europie zabiera.
Uczy, że język obcy to nie bariera,
a jego znajomość zrobi z każdego
bohatera.

Rozwija kreatywność
Otwiera drzwi do
przyszłość

Wykorzystuje w nauce
nowoczesne technologie
Rozwija osobowość

Łączy ludzi

Uczy wrażliwości
na innych ludzi
i ich kulturę

Ułatwia zawieranie
przyjaźni
międzynarodowych

Burzy bariery kulturowe
między ludźmi

Umożliwia
poznawanie
różnych kultur
Motywuje do nauki
języków obcych

Daje radość
i wolność
Stymuluje do rozwoju

Uczy poprzez
zabawę

Z okazji Jubileuszu 15-lecia
Programu e-Twinning
dalszych sukcesów w rozwoju
projektu,
realizacji ambitnych planów
oraz wszelkiej pomyślności
dla Twórców i Koordynatorów
Programu e-Twinning
życzy
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