
Od Erasmusa do eTwinning  
Nasza przygoda z europejskimi programami  

 







Projekt Erasmus+ w poprzedniej perspektywie 

finansowej w synergii z eTwinning 

„Europejskie doskonalenie kadry kluczem 

 do nowoczesnej edukacji" 

01.06.2019 - 31.05.2020 



„Special Education Classroom: Effective Strategies and Productive 

Learning Environment” 

„Klasa specjalna w edukacji: skuteczne strategie  i wydajne 

środowisko uczenia się” 

Barcelona, Hiszpania 

21-27.10. 2019 
 

• Program eTwinning jako działanie wdrażające 

• Rejestracja placówki w programie eTwinning 

• Rejestracja uczestników 

• Pierwsze seminaria, konferencje, tygodniowe kursy, webinary 

• Pierwsze projekty 

• Pierwsza KOJ „Tradycje i zwyczaje karnawałowe” 

Projekt Erasmus+ w poprzedniej perspektywie 

finansowej w synergii z eTwinning 



Projekt Erasmus+ w poprzedniej perspektywie 

finansowej w synergii z eTwinning 



2020- 2021 

• Nauczanie zdalne- wykorzystanie narzędzi TIK 

• Otrzymanie funkcji ambasadora programu eTwinning 

• Stworzenie grupy projektowej w placówce „Dream Team” 

• Realizacja wielu międzynarodowych projektów 

• 4 KOJ i 4 EOJ 

• Wiele wydarzeń szkolnych, wojewódzkich i krajowych promujących i upowszechniających 
program eTwinning 

• Wnioski aplikacyjne KA121 oraz KA120 Erasmus+w synergii z eTwinning 

 

 

 

Rozwój programu eTwinning w placówce 





 

 

 

EDUinspiracje, Eduinspirator… 

      



„Cyfrowo włączamy- nowocześnie działamy" 

01.01.2022 - 30.06.2022 

Projekt krótkoterminowy KA122, Edukacja szkolna- 

mobilność kadry, w nowej perspektywie finansowej  

w synergii z eTwinning  



Projekt krótkoterminowy KA122, Edukacja szkolna- 

mobilność kadry, w nowej perspektywie finansowej  

w synergii z eTwinning  

„ICT for Teaching and Learning” 

„TIK dla nauczania i uczenia się” 

Walencja, Hiszpania 

02-08.05. 2022 

• Nowe narzędzia TIK 

• Realizacja wielu projektów eTwinning z wykorzystaniem nowych narzędzi 

• Stworzenie bazy narzędzi TIK i bazy materiałów w narzędziach TIK w 

placówce 

• Realizacja projektów przez innych nauczycieli 

• 8 KOJ w placówce 

• Wspólny projekt uczestniczek wyróżniony KOJ 

• Wiele szkoleń, kursów 

• Nawiązanie współpracy ambasadorskiej Polska- Turcja 

• eTwinning Day w placówce 



https://wke.lt/w/s/UJLFbn 

https://view.genial.ly/628e3c9c2b202a0011f14446/presentation-baza-

materialow-tik-cyfrowo-wlaczamy-nowoczesnie-dzialalamy 

Baza narzędzi TIK 

Baza materiałów TIK 

KOJ- „Nasza mama ukochana- Beloved mum” 
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https://youtu.be/GGlsUrzRl8U 

https://youtu.be/GGlsUrzRl8U


Akredytacja Erasmusa KA120 



Projekt akredytacyjny KA121 Edukacja szkolna 

– mobilność kadry, w synergii z eTwinning 

„Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy” 

01.06.2022 - 31.08.2023 



„Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy” 

„Environmental Education – Small Actions with Big Impacts” 

Edukacja ekologiczna – małe działania o dużym wpływie  

22.10.2022 - 29.10.2023  

• Szkolenie o tematyce ekologicznej i stylu życia w stylu Zero Waste 

• Innowacje pedagogiczne „Dzień Ziemi każdego dnia”, Czas na TIK”, 

„Z lasem za pan brat”, „Logopedyczne EKO TIK-I” 

• Projekt eTwinning „Our schools, beautiful, sustainable, together” o 

tematyce zrównoważonego środowiskiem szkolnego, ekologicznej  

     i zdrowego stylu życia 

• Wiele materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych 

przygotowanych w narzędziach TIK 

• Konferencje, szkolenia, artykuły… 



„Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy” 



Szkolenia, kursy, konferencje 

Projekty eTwinning temtycznie  

związane z projektem Erasmus+ 

Nawiązanie współpracy 

z partnerami w zakresie obu programów 

ambasadorskiej, job shadowing 

Wykorzystanie narzędzi TIK do 

upowszechniania rezultatów projektu Erasmus+ 

Upowszechnianie rezultatów  

na EPES 

Wspólny projekt etwinning z 

partnerem Erasmus+ (job 

shadowing)  



Dziękujemy za uwagę 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077098763460 

FB Programy europejskie w SOSW 

      Regina Smolin-Makuch                                                 Arleta Jasińska 

r.smolin-makuch@soswnowasol.pl                        a.jasinska@soswnowasol.pl 
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