
 

 

 

ZAPROSZENIE  

NA  

SEMINARIUM 

„Czy wiesz, że … 

wynalazł to Polak?” 

 

Ramowy plan spotkań: 

Termin seminarium: 26-28 stycznia 2021 roku* 

* obowiązek udziału we WSZYSTKICH spotkaniach 

Trzy spotkania online na platformie eTwinning LIVE, w pokoju Adobe Connect, w godzinach: 

18.00-19.30  

Więcej informacji znajdziecie Państwo https://etwinning.pl/czy-wiesz-ze-wynalazl-to-polak/ 

 

Szczegółowy program zajęć: 

26 stycznia 2021r. 

W pierwszym dniu poznasz możliwości i zalety programu eTwinning. Dowiesz się w jaki 

sposób możesz go wykorzystać w swojej codziennej pracy zawodowej, co zyskają Twoi 

uczniowie i Ty jako nauczyciel. Podczas pracy na eTwinning Live przećwiczysz modyfikację 

swojego profilu, dowiesz się jak być widocznym w społeczności eTwinning, jak pozyskiwać 

partnerów do projektu i poszerzać swoje kontakty. Zatwierdzisz udział w projekcie „Czy wiesz, 

że....wynalazł to Polak”, poznając przy tym możliwości zarządzania projektem z poziomu 

platformy eTwinning Live. 

27 stycznia 2021r. 

Drugi dzień seminarium będzie dotyczył platformy TwinSpace i możliwości jakie daje podczas 

wspólnych działań projektowych. Nauczysz się tworzyć foldery z materiałami, strony z 

https://etwinning.pl/czy-wiesz-ze-wynalazl-to-polak/


rezultatami działań. Dowiesz się jak zapraszać uczniów i nauczycieli do projektu, a także 

organizować spotkanie online. Zaplanujemy działania projektowe i sposoby ich realizacji. 

28 stycznia 2021r. 

Trzeci dzień poświęcony będzie narzędziom TIK, które możemy wykorzystać w realizacji 

działań projektowych. Zaplanujemy fabułę escape roomu, który przygotujemy na Dzień Nauki 

Polskiej. Określimy zasady udanej współpracy i podział zadań, tak aby nasz projekt przyniósł 

wszystkim satysfakcję i ochotę na realizację kolejnych projektów. 

Rekrutacja pod linkiem: 

http://konferencje.frse.org.pl/projekt13/article/program/lang:pl 

UWAGA! 

Szkolenie oraz zawarte w nim treści opracowane zostały z myślą o nauczycielach pracujących 

w szkołach podstawowych (klasy VI-VIII). Jeśli nauczacie na innych etapach kształcenia lub 

w innych typach szkół wybierzcie inne seminarium – oferta wydarzeń będzie systematycznie 

rozszerzana o kolejne tematy dedykowane innym etapom edukacyjnym. 

Warunki udziału w seminarium: 

1. Posiadanie konta w programie eTwinning. 

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: 

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – 

dokończenie rejestracji. 

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. 

W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych 

(klasy VI-VIII). 

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu. 

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych 

spotkaniach i dołączą do wspólnego projektu rejestrowanego przez prowadzącego seminarium 

ambasadora. 

Wymagania techniczne : 

uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do 

Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego 

uczestnictwa). 

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona 

zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat 

uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 stycznia 2021  

o godzinie 23:59. 

 

http://konferencje.frse.org.pl/projekt13/article/program/lang:pl

