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Pierwsze informacje o eTwinningu pojawiły się w Polsce pod koniec 2005 r. Do współpracy na odle-

głość niektórzy podchodzili wówczas trochę sceptycznie. Program wpisał się jednak w pracę przed-

szkoli i szkół, a nauczyciele odnaleźli się w oferowanych przez niego narzędziach i możliwościach. 

Czym jest program? eTwinning polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do nawiązania 

współpracy szkół i przedszkoli z różnych krajów. Promuje świadomość wielokulturowego i wieloję-

zycznego modelu społeczeństwa. Współpraca odpowiada zainteresowaniom uczniów i nauczycieli,  

a co najważniejsze jest zgodna z podstawą programową. Program zwiększa kompetencje językowe 

uczniów i uczy pracy metodą projektu, pomaga też nauczycielom w poszerzaniu kompetencji w za-

kresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

W Polsce w programie eTwinning zarejestrowało się ponad 10,1 tys. szkół i przedszkoli oraz 22,5 

tys. nauczycieli. Placówki realizują aż 11,4 tys. projektów. Dlaczego aż tylu pedagogów odnalazło się 

w eTwinningu? To proste – nauczyciele sami decydują, kiedy zarejestrują się na portalu, kiedy roz-

poczną działania projektowe, z kim będą współpracować, jaki będzie temat projektu i jak długo bę-

dzie realizowany. Oczywiście bardzo ważni w eTwinningu są uczniowie, ponieważ projekty są dla 

nich. Bardzo często to właśnie uczniowie są autorami tematu projektu.  

Tematyka realizowanych inicjatyw jest bardzo różnorodna – od poszukiwania tożsamości kulturowej, 

integracji europejskiej, środowiska naturalnego, po tematy związane z językami obcymi, techniką  

i matematyką. Jakość projektów jest na wysokim poziomie, co widać po liczbie Krajowych i Europej-

skich Odznak Jakości przyznanych polskim placówkom. 

eTwinning to nie tylko współpraca. Duży nacisk położony jest na doskonalenie zawodowe nauczycie-

li. Osoby zarejestrowane w programie mogą brać udział w bezpłatnych szkoleniach poświęconych 

narzędziom eTwinning oraz wielu innym narzędziom komputerowym. Kursy są prowadzone przez 

internet z wykorzystaniem platformy portalu eTwinning i Moodle. Oprócz 10-tygodniowych kursów 

dla początkujących i zaawansowanych Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning oferuje po-

nad 20 kursów tygodniowych, np. Tydzień z Glogsterem, Tydzień z Audacity czy Tydzień z Prezi. 

Rok 2013 dla eTwinningu był szczególny. Społeczność eTwinningowa powiększyła się o nowe kraje, 

co daje jeszcze większe możliwości współpracy. Do programu przystąpiły: Ukraina, Mołdawia, Gru-
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zja, Armenia, Azerbejdżan i Tunezja. Do już rozpoczętych działań projektowych można dołączyć 

partnera z tzw. Partnerstwa Wschodniego. Dla wszystkich, którzy już są w programie, oraz dla tych, 

którzy dopiero planują realizację projektów, istotne jest, że eTwinning nie znika wraz z zakończe-

niem programu „Uczenie się przez całe życie”. Ciągłość programu gwarantuje stałość zasad, możli-

wość kontynuacji istniejących projektów i osiągania kolejnych sukcesów.  
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