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PROGRAM ETWINNING

Współpraca szkół w Europie za pośrednictwem

technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz

doskonalenie zawodowe nauczycieli



KORZYŚCI

Szkoła

- Bogata oferta edukacyjna

- Większe zainteresowanie placówką -

łatwiejszy nabór

- Lepiej wykwalifikowana kadra

- Promocja szkoły

Rozwój kompetencji językowych i 

technicznych

- realizacja podstawy 

programowej

Uczniowie

- motywacja do nauki

- zaangażowanie i entuzjazm

- praca w grupie

- wszechstronny rozwój

Nauczyciele

- wymiana doświadczeń i materiałów 

pedagogicznych

- rozwój zawodowy i awans zawodowy

- wzbogacenie metod pracy



WSPARCIE

• Polski portal www.etwinning.pl

• Publikacje

• Europejski portal www.etwinning.net 

• Sieć regionalnych przedstawicieli (Trenerzy i  ambasadorzy)



DOSKONALENIE ZAWODOWE

• warsztaty doskonalenia zawodowego

• seminaria kontaktowe międzynarodowe

• Wydarzenia i seminaria online (Learning Events)

• grupy dyskusyjne

• seminaria krajowe

• konferencje tematyczne

• warsztaty i szkolenia regionalne

• kursy internetowe



KURSY INTERNETOWE

• nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb,

• nie ponosi żadnych kosztów – udział w kursie jest bezpłatny,

• wykorzystuje najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle,

• otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera,

• nawiązuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami,

• może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera,

• po realizacji szkolenia uzyskuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Krajowe Biuro 

eTwinning.



PROGRAM ERASMUS +



KRAJE PROGRAMU - SEKTOR EDUKACJI SZKOLNEJ

• kraje członkowskie Unii Europejskiej

• kraje EFTA/EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia

• Turcja

• była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM)



AKCJA KA1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

TRZY typy mobilności edukacyjnych

I. udział w kursach/szkoleniach

kursy metodyczne, metodyczno-językowe, specjalistyczne, językowe

II. poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację (job 

shadowing)

III. prowadzenie zajęć dydaktycznych i praca w szkole zagranicznej lub innej 

organizacji działającej w obszarze edukacji (teaching assignment abroad)



AKCJA KA1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA
MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Dofinansowanie projektu

dla uczestnika mobilności:

• koszty podróży

• wsparcie indywidualne (koszty utrzymania)

• opłata za kurs/szkolenie 

• wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami

dla szkoły:

• wsparcie organizacyjne

(administracja projektu, przygotowanie językowe uczestników, upowszechnianie 

rezultatów itp.)

• koszty nadzwyczajne (tylko do uzyskania gwarancji bankowej)



AKCJA KA1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA
MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Dofinansowanie projektu

waluta EUR, forma: ryczałt

• koszty podróży – kwota w zależności od odległości

• wsparcie indywidualne – według stawek dla akcji, kraju wyjazdu i czasu 

trwania wyjazdu

• opłata za kurs/szkolenie (70 EUR/dzień, maksymalnie 700 EUR)

• wsparcie organizacyjne – 350 EUR/mobilność

• wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami – ustalane indywidualnie (jeśli 

uzasadnione, koszty rzeczywiste)

• koszty nadzwyczajne (tylko do uzyskania gwarancji bankowej)

Budżet projektu: samokalkulujący się we wniosku


