
Dzięki programowi eTwinning uczniowie z polskich 
placówek mają szansę współpracować z rówieśnikami 

z całej Europy. Program umożliwia szkołom  
i przedszkolom prowadzenie projektów edukacyjnych 

przy wykorzystaniu narzędzi ICT: Internetu, bloga, 
czatu, wideokonferencji, poczty elektronicznej.

Dzięki programowi eTwinning uczniowie z polskich 

placówek mają szansę współpracować z rówieśnikami z ca-

łej Europy. Program umożliwia szkołom i przedszkolom 

prowadzenie projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu 

narzędzi ICT: Internetu, bloga, czatu, wideokonferencji, 

poczty elektronicznej. W Polsce z możliwości, jakie oferuje 

eTwinning, w ciągu 5 lat funkcjonowania programu skorzy-

stało już blisko 9 tys. polskich szkół, które realizują 5,8 tys. 

różnych projektów współpracy ze szkołami europejskimi. 

eTwinning to także wiele form doskonalenia zawodowego 

dla nauczycieli: seminaria kontaktowe, warsztaty, konfe-

rencje. Program skupia nauczycieli z pasją, którzy dzięki 

kreatywności i możliwościom, jakie dają technologie ICT, 

wzbudzają entuzjazm w swoich uczniach i sprawiają, że 

dzieci i młodzież uczą się chętniej. Na bezpiecznej platfor-

mie internetowej wymieniają się informacjami i materiała-

mi do nauki. Partnerami w projektach mogą być przedszko-

la i szkoły z krajów Unii Europejskiej, czyli: Austrii, Belgii, 

Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, 

Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, 

Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Sło-

wenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, a także 

dodatkowo z Islandii, Norwegii, Turcji, Republiki Chorwa-

cji i Republiki Macedonii.

Trudno wyliczyć wszystkie zalety programu. Na 

pewno do najważniejszych należy wykorzystywanie kom-

putera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, 

kamery, czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów  

i wzbudzających ich entuzjazm. Podczas realizacji projek-

tów uczniowie doskonalą języki obce w praktyce, ponieważ 

są one niezbędne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą 

partnerską. Ogromną zaletą programu z perspektywy na-

uczyciela – koordynatora projektu – jest założenie, że temat 

projektu eTwinning musi być związany z podstawami pro-

gramowymi z poszczególnych przedmiotów lub z planem 

wychowawczym szkoły.

Ważną cechą eTwinning jest jego powszechna do-

stępność dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli  

i uczniów, brak formalności i minimalne wymogi tech-

niczne. Program zachęca do korzystania i poznawania naj-

nowszych osiągnięć techniki, w ten sposób jest realizowany 

podstawowy cel: rozwijanie kompetencji technicznych, ję-

zykowych oraz międzykulturowych w naturalny i niewy-

muszony sposób. 

Realizacja europejskich projektów to również pro-

mocja dla szkoły i jej dyrektora. Placówka, która może po-

szczycić się sukcesami we współpracy międzynarodowej, 

jest chętniej wybierana przez uczniów. Wiedzą bowiem, że 

w tej szkole można spodziewać się ciekawego, nowatorskie-

go podejścia do programu, opartego także na współpracy 

ze szkołami zagranicznymi w ramach projektów między-

narodowych. 

Jolanta Kosczielny jest dyrektorem Przedszkola 

nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. Współpra-

cuje ono z placówkami z innych krajów Unii Europejskiej, 

Rola dyrektora szkoły w nawiązywaniu i prowadzeniu przez placówkę projektów współpracy 
międzynarodowej jest nie do przecenienia. Dyrektor może inspirować, wspierać, nagradzać, promować 
idee. Program eTwinning to zaproszenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli do korzystania z bezpłatnych 
narzędzi internetowych i technologii ICT i do realizowania współpracy ze szkołami w całej Europie. 
Dzięki eTwinning, bez zbędnych formalności, w każdej klasie czy pracowni komputerowej można 
stworzyć możliwość takiego partnerstwa.



właśnie poprzez program eTwinning. Na podstawie obser-

wacji poczynionych w codziennej pracy swojego przedszko-

la Jolanta Kosczielny podaje wiele argumentów przema-

wiających za tym, że warto realizować projekty eTwinning  

w placówkach wychowania przedszkolnego. Przede wszyst-

kim: praca zespołowa nad konkretnym projektem integruje 

nauczycieli i pozostałych pracowników, pozwala im poczuć 

odpowiedzialność za życie przedszkola. Realizacja projektu, 

a więc wspólnego celu, wymusza współdziałanie; pomaga 

on wykorzystać mocne strony poszczególnych osób i całego 

zespołu. Jest to impuls dla nauczycieli do rozwoju zawo-

dowego i powód do zawodowej satysfakcji, a nagrodą jest 

entuzjazm dzieci. eTwinning bowiem to przede wszystkim 

radość i entuzjazm z uczenia się w trakcie zabawy. Pani Jo-

lanta, jako dyrektor przedszkola z oddziałami integracyjny-

mi, wie dobrze, że właśnie eTwinning pozwala uczniom ze 

specjalnymi potrzebami jeszcze mocniej poczuć się człon-

kami grupy, pomaga skutecznie wyrównywać szanse eduka-

cyjne. Podkreśla ona też, że realizacja projektów eTwinning 

przyniosła jej przedszkolu wiele korzyści. „Istotą rozwoju 

naszego przedszkola są zmiany – także w związku z prowa-

dzeniem projektów eTwinning, które coś powiększają, po-

szerzają oraz pomnażają zakres zadań. Przedszkole staje się 

więc organizacją uczącą się ustawicznie. Poprzez realizację 

projektów eTwinning wzbogaciła się nasza oferta eduka-

cyjna. Udział w tym programie kreuje, ugruntowuje i pod-

trzymuje pozytywny wizerunek  placówki w oczach dzieci  

i ich rodziców” – mówi Jolanta Kosczielny.

eTwinning to program dla wszystkich: przy mini-

mum formalności oferuje nieograniczone możliwości kon-

taktu i współpracy z innymi szkołami w Europie. Program 

umożliwia realizację tematów związanych z podstawami 

programowymi oraz z zainteresowaniami nauczycieli  

i uczniów. Pozwala stosować metodę projektów, przy czym 

polscy uczniowie nie tylko współpracują ze sobą, ale także 

uczą się współpracy z kolegami z innej szkoły europejskiej. 

eTwinning zapewnia przyjazne i bezpieczne narzędzia in-

ternetowe do realizacji projektów (TwinSpace, Pamiętnik 

projektu), do kontaktów z innymi nauczycielami, poszuki-

wania europejskiej szkoły do współpracy i do doskonalenia 

zawodowego (Desktop, czyli Pulpit nauczyciela).

Także dyrektor szkoły może wymieniać się doświad-

czeniami z dyrektorem placówki edukacyjnej w innym kra-

ju, porównywać metody działania, pochwalić się własnymi 

osiągnięciami. Po 5 latach realizacji projektów eTwinnigo-

wych wiadomo, że polskie szkoły i polscy nauczyciele nie 

mają powodu do nieśmiałości i ukrywania swoich sukce-

sów. Bardzo często okazywało się, że nie jesteśmy wcale 

gorsi w porównaniu z placówkami edukacyjnymi w innych 

krajach Europy. Niewątpliwie polskie szkoły działają w od-

miennych warunkach niż szkoły w innych krajach europej-

skich, ale to jest kolejny dobry temat do rozmów pomiędzy 

dyrektorami szkół. Można porównywać np. działalność 

samorządów uczniowskich, zajęcia pozalekcyjne, stopień 

skomputeryzowania szkoły, metody rozwiązywania pro-

blemów wychowawczych itp.

Właśnie dlatego zorganizowany został konkurs 

eTwinning, skierowany właśnie do dyrektorów szkół  

i przedszkoli „Dyrektorzy szkół w eTwinning”. Jego 

celem jest przygotowanie i przeprowadzenie projek-

tu z zakresu zarządzania szkołą lub realizacji planu wy-

chowawczego szkoły w ramach programu eTwinning  

w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szko-

łach ponadgimnazjalnych. Więcej informacji o konkursie – na 

portalu eTwinning: http://etwinning.pl/konkursy.

Marek Fularz, wicedyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Bogatyni, z własnego doświadczenia wie, że realiza-

cja europejskich projektów edukacyjnych, takich jak eTwin-

ning, przynosi wiele korzyści zarówno szkole, nauczycie-

lom, jak i samym dyrektorom. 

„Nowoczesny dyrektor to również obywatel nowo-

czesnej Europy. Dzięki europejskim programom edukacyj-

Ważną cechą eTwinning jest jego powszechna 
dostępność dla wszystkich zainteresowanych 
nauczycieli i uczniów, brak formalności i minimalne 
wymogi techniczne.



nym dyrektor ma szansę spojrzeć z innej perspektywy na 

swoją pracę, szansę na rozwój kompetencji, takich jak języki 

obce, ICT, ale również kompetencje kierownicze” – wylicza 

Marek Fularz.

Jeden z projektów zrealizowanych w SP nr 1 w Bo-

gatyni, zatytułowany „Schoolovision”, dał jemu samemu 

i jego uczniom wiele frajdy: uczyli się, bawiąc. Dziś, po 

dwóch udanych edycjach, 2009 i 2010, pracują nad trze-

cią. Za każdym razem w projekt zaangażowana jest duża 

grupa uczniów, a nawet ich rodzice. Dzięki stałym kontak-

tom ze swoimi kolegami ze szkół partnerskich nauczyciele  

i uczniowie mogą też systematycznie doskonalić umiejęt-

ności językowe.

W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowano także 

inne konkursy eTwinning. 

Są to: 

 ▶ konkurs „Nasz projekt eTwinning – VII edycja 2011”,

 ▶ konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno- 

-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyro-

da, biologia, geografia), 

 ▶ konkurs „eTwinning w szkolnej bibliotece”, 

 ▶ konkurs językowy eTwinning dla nauczycieli języka 

francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskie-

go i włoskiego, 

 ▶ konkurs „Dyrektorzy szkół w eTwinning”.

Każdy nauczyciel w szkole może zrealizować wła-

sny projekt i zgłosić go do konkursu. Warto zaznaczyć, że  

w programie eTwinning nie ma ograniczeń dotyczących 

liczby realizowanych projektów w szkole. W roku szkol-

nym każdy z nauczycieli, bibliotekarz czy dyrektor szkoły 

mogą zrealizować jeden dłuższy (np. roczny lub semestral-

ny) lub kilka krótszych projektów, np. miesięcznych lub 

trzymiesięcznych.

Projekty realizowane z udziałem polskich szkół 

stale prezentują wysoki poziom. Świadczą o tym liczne 

nagrody zdobywane w europejskim konkursie eTwinning. 

Od pierwszej edycji tego konkursu, która odbyła się w 2006 r., 

polskie szkoły są wyróżniane jako laureaci pierwszych  

i drugich nagród. Warto wymienić kilka przykładów. 

W tegorocznej edycji Europejskiego Konkursu 

eTwinning, a zarazem roku 5-lecia programu eTwinning, 

pięć polskich szkół i przedszkoli znalazło się w gronie 

laureatów. W kategorii wiekowej 4–11 lat pierwsze miej-

sce zajął projekt „Colours of Life – common story written 

by children” realizowany przez Ewę Kurzak z Przedszko-

la Publicznego nr 5 w Głogowie. W kategorii „Język fran-

cuski” wygrał projekt „Sous le ciel de la compréhension” 

koordynowany przez Wiolettę Sosnowską z Zespołu 

Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu. W kategorii 

„Matematyka i przedmioty przyrodnicze” zwyciężył pro-

jekt „Magic but real experiment” realizowany w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy (woj. małopolskie); 

koordynator projektu: Danuta Tracz. Drugie miejsce  

w kategorii wiekowej 4–11 lat zajął projekt „Uniting thro-

ugh legend” prowadzony w Szkole Podstawowej, Ryb-

nik – Kamień Książenice; koordynator projektu: Celina 

Miszczyk. Finalistą kategorii „Kreatywne wykorzystanie 

mediów elektronicznych” został projekt „Schoolovision 

2009!”, w którym ze Szkołą Podstawową nr 1 w Bogatyni 

(koordynator: Marek Fularz) współpracowało 15 szkół 

partnerskich. 

Zapraszamy do zapoznania się z opisa-

mi nagrodzonych projektów na portalu  

www.etwinning.pl w dziale „Cieka-

we projekty”.

Realizacja europejskich projektów to również 
promocja dla szkoły i jej dyrektora. Placówka, 

która może poszczycić się sukcesami we 
współpracy międzynarodowej, jest chętniej 

wybierana przez uczniów.



Zainteresowani dyrektorzy szkół, nauczyciele i bi-

bliotekarze szkolni mogą wziąć udział w „e-Czwartkach” 

– spotkaniach warsztatowych przy komputerach, w war-

szawskim biurze programu eTwinning, po uprzednim prze-

słaniu zgłoszenia. Szczegółowe informacje dostępne są na 

stronie: http://www.etwinning.pl/aktualnosci/e-czwartki. 

Bardzo wygodną formą szkolenia dla nauczycie-

li są kursy e-learningowe „Jak uczestniczyć w programie 

eTwinning?”. Kurs trwa 10 tygodni, prowadzony jest na 

platformie „Moodle”, jest bezpłatny, można uzyskać cer-

tyfikat ukończenia 60-godzinnego kursu wystawiony 

przez Narodowe Biuro Programu eTwinning. Szkolenia 

internetowe są wygodne, ponieważ: nauczyciel dopasowu-

je miejsce i czas nauki do swoich potrzeb, ma szansę wy-

korzystać najnowsze technologie i różne środki przekazu, 

szczególnie platformę edukacyjną „Moodle”, otrzymuje 

wsparcie doświadczonego trenera, może nawiązać 

kontakty i wymienić się doświadczeniami  

z innymi nauczycielami, w każdej 

chwili może otrzymać pomoc 

innych słuchaczy i mode-

ratora. Kolejna, dzie-

siąta już edycja 

 

 

tego kursu rozpocznie się w lutym 2011 r. Zapraszamy do 

nadsyłania zgłoszeń: http://www.etwinning.pl/kurs_inet.

To naprawdę bardzo proste: nauczyciel – po zareje-

strowaniu się w programie przez Internet na stronie portalu 

europejskiego eTwinning: www.etwinning.net – otrzymuje 

własną stronę, tzw. Desktop, dzięki któremu może kontak-

tować się z innymi nauczycielami, omawiać interesujące 

problemy, korzystać z modułów szkoleniowych, uczest-

niczyć w grupach dyskusyjnych, ale także, a może przede 

wszystkim, znaleźć nauczyciela z innego kraju, z którym 

będzie realizował projekt. W eTwinningu jest już zareje-

strowanych ponad 111 tys. nauczycieli i prawie 82 tys. szkół 

(w tym 12 tys. polskich nauczycieli i 9 tys. polskich szkół). 

To największa taka edukacyjna baza w Europie i warto wy-

korzystać jej możliwości.

Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning 

Dyrektor szkoły może wymieniać się 
doświadczeniami z dyrektorem placówki edukacyjnej 
w innym kraju, porównywać metody działania, 
pochwalić się własnymi osiągnięciami. Po 5 latach 
realizacji projektów eTwinnigowych wiadomo, że 
polskie szkoły i polscy nauczyciele nie mają powodu 
do nieśmiałości i ukrywania swoich sukcesów.
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