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Rola dyrektora szkoły w nawiązywaniu i prowa-
dzeniu przez placówkę projektów współpracy 
międzynarodowej jest nie do przecenienia. 

Dyrektor może inspirować, wspierać, nagradzać, pro-
mować idee. Program eTwinning zaprasza dyrekto-
rów szkół  i przedszkoli, a także wszystkich nauczycieli  
do korzystania z bezpłatnych narzędzi interne-
towych i technologii ICT w realizacji współpracy  
ze szkołami w całej Europie. Dzięki eTwinning,  
w dowolnym terminie i bez zbędnych formalności,  
w każdej klasie czy grupie uczniów można rozpocząć 
realizację europejskiego projektu edukacyjnego.

Dzięki programowi eTwinning uczniowie z polskich 
placówek mają szansę współpracować z rówieśnika-
mi z całej Europy. Program umożliwia przedszkolom  
i szkołom 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 skorzystało już ponad  
9 tysięcy polskich szkół, które realizują 6,4 tysiąca róż-
nych projektów współpracy ze szkołami europejskimi. 
eTwinning to także wiele form doskonalenia zawodo-
wego dla nauczycieli: seminaria kontaktowe, warsztaty, 
konferencje. Program skupia nauczycieli z pasją, którzy 
dzięki swojej kreatywności i możliwościom jakie dają 
technologie ICT, wywołują entuzjazm swoich uczniów 

i sprawiają, że dzieci i młodzież uczą się chętniej. Na 
bezpiecznej platformie internetowej wymieniają 
się informacjami i materiałami do nauki. Partnerami  
w projektach mogą być przedszkola 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, Słowenii, Szwe-
cji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, a także dodatkowo 
z Islandii, Norwegii, Turcji, Republiki Chorwacji i Repu-
bliki Macedonii.

Trudno wyliczyć wszystkie zalety programu. Na 
pewno do najważniejszych należy wykorzystywanie 
komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cy-
frowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez 
uczniów i wzbudzających ich entuzjazm. Podczas re-
alizacji projektów uczniowie doskonalą języki obce  
w praktyce, ponieważ są niezbędne do bezpośredniej 
komunikacji ze szkołą partnerską. Ogromną zaletą dla 
nauczyciela – koordynatora projektu jest założenie, że 
temat projektu eTwinning musi być związany z pod-
stawami programowymi z poszczególnych przedmio-
tów lub z planem wychowawczym szkoły.

Ważną cechą eTwinning jest jego powszechna 
dostępność dla wszystkich zainteresowanych nauczy-
cieli i uczniów, brak formalności i minimalne wymogi 
techniczne. Program zachęca do korzystania i pozna-
wania najnowszych osiągnięć techniki realizując w ten 

sposób swój podstawowy cel: rozwijanie kompetencji 
technicznych, językowych oraz interkulturowych w na-
turalny i niewymuszony sposób. 

Realizacja europejskich projektów to również pro-
mocja dla szkoły i jej dyrektora. Placówka, która może 
poszczycić się sukcesami we współpracy międzynaro-
dowej, jest chętniej wybierana przez uczniów. Wiedzą 
bowiem, że w tej szkole można spodziewać się cieka-
wego, nowatorskiego podejścia do programu, opar-
tego także na współpracy ze szkołami zagranicznymi  
w ramach projektów międzynarodowych. 

Jolanta Kosczielny jest dyrektorem Przedszkola nr 
48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. Współpracu-
je ono z placówkami z innych krajów Unii Europejskiej, 
właśnie poprzez program eTwinning. Z codziennej 
pracy swojego przedszkola Jolanta Kosczielny  podaje 
wiele argumentów za realizacją projektów eTwinning 
w placówkach wychowania przedszkolnego. Przede 
wszystkim, praca zespołowa nad konkretnym projek-
tem integruje nauczycieli i pozostałych pracowników, 
pozwala im poczuć odpowiedzialność za życie przed-
szkola. Realizacja projektu wymusza współdziałanie, 
pomaga wykorzystać mocne strony poszczególnych 
osób i całego zespołu w realizowaniu wspólnego celu. 
Nauczyciele zyskują nowy impuls do rozwoju zawodo-
wego i powód do zawodowej satysfakcji, a nagrodą ▸  

Europejski wymiar edukacji 
– rola dyrektora szkoły
w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół
▸ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Polskie projekty 
  stale wśród najlepszych 

Projekty realizowane z udziałem polskich 
szkół prezentują stale wysoki poziom. Świad-
czą o tym liczne nagrody zdobywane w eu-
ropejskim konkursie eTwinning. Od pierwszej 
edycji tego konkursu, która odbyła się w 2006 
roku, polskie szkoły są wyróżniane jako laure-
aci pierwszych i drugich nagród. Warto wy-
mienić 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 Przedszkola Publicznego nr 5  
w Głogowie. W kategorii Język francuski wy-
grał projekt „Sous le ciel de la compréhen-
sion” koordynowany przez Wiolettę Sosnow-
ską z Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych 
w Żaganiu. W kategorii Matematyka i przed-
mioty przyrodnicze zwyciężył projekt „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 otrzymał projekt „Uniting through 
legend” prowadzony w Szkole Podstawowej, 
Rybnik - Kamień Książenice, koordynator pro-
jektu Celina Miszczyk. Finalistą kategorii Kre-
atywne wykorzystanie mediów elektronicz-
nych został projekt „Schoolovision 2009!”,  
w którym ze Szkołą Podstawową nr 1 w Bo-
gatyni; koordynator Marek Fularz współpra-
cowało 15 szkół partnerskich. 

Zapraszamy do zapoznania się z opisami 
nagrodzonych projektów na portalu 

www.etwinning.pl 

w dziale „Ciekawe projekty”.

fot: Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu.

fot: „Colours of Life - common story written by children” realizowany 
przez Ewę Kurzak z Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie.

fot: „Colours of Life - common story written by children” realizowany 
przez Ewę Kurzak z Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie.
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i przedszkoli „Dyrektorzy szkół w eTwinning”. Jego 
celem jest przygotowanie i przeprowadzenie projektu 
z zakresu zarządzania szkołą lub realizacji planu wy-
chowawczego szkoły w ramach programu eTwinning 
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych. Więcej informacji  
o konkursie – na portalu eTwinning http://etwinning.
pl/konkursy 

jest entuzjazm dzieci. eTwinning bowiem to przede 
wszystkim radość i entuzjazm z uczenia się w trakcie za-
bawy. Pani Jolanta, jako dyrektor przedszkola z oddzia-
łami integracyjnymi, wie dobrze że właśnie eTwinning 
pozwala uczniom ze specjalnymi potrzebami poczuć 
się jeszcze bardziej członkami grupy, pomaga skutecz-
nie wyrównywać szanse edukacyjne. Podkreśla też, że 
realizacja projektów eTwinning przyniosła jej przed-
szkolu wiele korzyści. „- Istotą rozwoju naszego przed-
szkola są zmiany - także w związku z prowadzeniem 
projektów eTwinning, które coś powiększają, poszerza-
ją oraz pomnażają zakres zadań. Przedszkole staje się 
więc organizacją uczącą się ustawicznie. Poprzez reali-
zację projektów eTwinning wzbogaciła się nasza oferta 
edukacyjna. Udział w tym programie kreuje, ugrunto-
wuje i podtrzymuje pozytywny image w oczach dzieci 
i ich rodziców” – mówi Jolanta Kosczielny.

eTwinning to program dla wszystkich: przy mini-
mum formalności oferuje nieograniczone możliwości 
kontaktu i współpracy z innymi szkołami w Europie. 
Program umożliwia realizację tematów związanych  
z podstawami programowymi oraz z zainteresowa-
niami nauczycieli i uczniów. Pozwala stosować meto-
dę projektów, przy czym polscy uczniowie nie tylko 
współpracują ze sobą, ale także uczą się współpracy  
z kolegami z innej szkoły europejskiej. eTwinning za-
pewnia przyjazne i bezpieczne narzędzia internetowe 
do realizacji projektów (TwinSpace, Pamiętnik projek-
tu), do kontaktów z innymi nauczycielami, poszukiwa-
nia europejskiej szkoły do współpracy i do doskonale-
nia zawodowego (Desktop czyli Pulpit nauczyciela).

Także dyrektor szkoły może wymieniać doświadcze-
nia z dyrektorem placówki edukacyjnej w innym kraju, 
porównywać metody działania, pochwalić się wła-
snymi osiągnięciami. Po 5 latach realizacji projektów 
eTwinnigowych wiadomo, że polskie szkoły i polscy 
nauczyciele nie mają powodu do nieśmiałości i ukry-
wania swoich sukcesów. Bardzo często w porównaniu 
z placówkami edukacyjnymi w Europie okazywało 
się, że nie jesteśmy wcale gorsi. Niewątpliwie polskie 
szkoły działają w innych warunkach niż szkoły w kra-
jach europejskich, ale to jest kolejny temat do rozmów 
pomiędzy dyrektorami szkół. Można porównywać np. 
działalność samorządów uczniowskich, organizację 
zajęć pozalekcyjnych, stopień skomputeryzowania 
szkoły, metody rozwiązywania problemów wycho-
wawczych itp.

Właśnie dlatego zorganizowany został konkurs 
eTwinning, skierowany właśnie do dyrektorów szkół  

eTwinning to także kursy, 
doskonalenie zawodowe i szkolenia.

Zainteresowani dyrektorzy szkół, na-
uczyciele i bibliotekarze szkolni mogą wziąć 
udział w „e-Czwartkach” czy „e-Feriach” – 
spotkaniach warsztatowych przy kompute-
rach, w warszawskim biurze eTwinning, po 
uprzednim przesłaniu zgłoszenia. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

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

Bardzo wygodną formą szkolenia dla na-
uczycieli są kursy e-learningowe „Jak uczest-
niczyć w Programie eTwinning?”. Kurs trwa 
10 tygodni, prowadzony jest na platformie 
Moodle, jest bezpłatny, można uzyskać cer-
tyfikat ukończenia 60-godzinnego kursu wy-
stawiony przez Narodowe Biuro Programu 
eTwinning. 

Szkolenia internetowe 
są wygodne, ponieważ: 

◉ nauczyciel dopasowuje miejsce i czas 
nauki do swoich potrzeb, 

◉ ma szansę wykorzystać najnowsze tech-
nologie i różne środki przekazu, szcze-
gólnie platformę edukacyjną Moodle, 

◉ otrzymuje wsparcie doświadczonego 
trenera, 

◉ może nawiązać kontakty i wymienić do-
świadczenia z innymi nauczycielami, 

◉ w każdej chwili może liczyć na pomoc 
innych słuchaczy i moderatora. 

Więcej informacji: 
http://www.etwinning.pl/kurs_inet.

Jak rozpocząć przygodę 
z eTwinningiem?

To naprawdę bardzo proste: Nauczyciel 
po zarejestrowaniu  w programie, poprzez 
Internet na stronie portalu europejskiego 
eTwinning www.etwinning.net, otrzymuje 
własną stronę tzw. Desktop, dzięki któremu 
może kontaktować się z innymi nauczyciela-
mi, omawiać interesujące problemy, korzy-
stać z modułów szkoleniowych, uczestniczyć 
w grupach dyskusyjnych, ale także, a może 
przede wszystkim poszukać nauczyciela  
z innego kraju, z którym będzie realizował 
projekt. W eTwinningu jest już zarejestro-
wanych ponad 124 000 nauczycieli i ponad 
88 000 szkół (w tym 12 560 polskich nauczy-
cieli i ponad 9 000 polskich szkół). To najwięk-
sza taka edukacyjna baza w Europie i warto 
wykorzystać jej możliwości.

Marek Fularz, wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Bogatyni, z własnego doświadczenia wie, 
że realizacja europejskich projektów edukacyjnych, 
takich jak eTwinning, przynosi wiele korzyści zarów-
no szkole, nauczycielom jak i samym dyrektorom.  
„ - Nowoczesny dyrektor to również obywatel nowo-
czesnej Europy. Dzięki europejskim programom edu-
kacyjnym dyrektor ma szansę na spojrzenie na swoją 
pracę z innej perspektywy, szansę na rozwój kompe-
tencji, takich jak języki obce, ICT ale również kompe-
tencje kierownicze” – wylicza Marek Fularz.

Jeden z projektów zrezalizowanych w SP 1 w Boga-
tyni, zatytułowany „Schoolovision”, dał jemu samemu  
i jego uczniom wiele frajdy: uczyli się, bawiąc. Dziś, po 
udanych dwóch edycjach” 2009 i 2010,  pracują nad 
trzecią. Za każdym razem w projekt zaangażowana jest 
duża grupa uczniów a nawet ich rodzice. Dzięki stałym 
kontaktom ze swoimi kolegami ze szkół partnerskich, 
nauczyciele i uczniowie mogą też systematycznie do-
skonalić umiejętności językowe.

W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowano tak-
że inne konkursy eTwinning. Są to: 
• konkurs „Nasz projekt eTwinning – VII edycja 2011”;
• konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematycz-

no-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, 
przyroda, biologia, geografia);

• konkurs „eTwinning w szkolnej bibliotece”;
• konkurs językowy eTwinning dla nauczycieli języka 

francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpań-
skiego i włoskiego; 

• konkurs „Dyrektorzy szkół w eTwinning”.

Każdy nauczyciel w szkole może zrealizować własny 
projekt i zgłosić go do konkursu. Warto zaznaczyć, że  
w Programie eTwinning nie ma ograniczeń doty-
czących liczby realizowanych projektów w szkole.  

W roku szkolnym każdy z nauczycieli, bibliotekarz szkol-
ny, dyrektor szkoły mogą zrealizować jeden dłuższy  
(np. roczny lub semestralny projekt) lub kilka krótszych 
projektów eTwinning np. miesięcznych lub trzymie-
sięcznych.                                                                              ▪

Zapraszamy na www.etwinning.pl 
Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - FRSE 
Program eTwinning 

p.o. Koordynatora Zespołu 
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel: +48 22 46 31 223, fax: +48 22 46 31 029, www.frse.org.pl

fot: Marek Fularz, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni, 
ze szkockim partnerem projektu "Schoolovision”.

fot:  Wioletta Sosnowska z Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych  
w Żaganiu, koordynatorka projektu „Sous le ciel de la compréhension”.


