Czym jest eTwinning?

eTwinning to społeczność szkół w Europie.
Program oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów,
bibliotekarzy itd.) z różnych państw europejskich, które tutaj komunikują się,
współpracują, realizują projekty, dzielą się pomysłami oraz wiedzą o swoich krajach
i kulturach. Mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności
edukacyjnej w Europie. eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi
tak, by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótkoi długoterminowe partnerstwa.
Portal eTwinning (www.etwinning.net) jest głównym miejscem spotkań oraz platformą
pracy. Jest dostępny w 26 językach i przyciągnął ponad 290 tysięcy nauczycieli z ponad
131 tysięcy szkół. Do tej pory około 5,5 tysiąca projektów zostało zrealizowanych przez
dwie lub więcej szkół z całej Europy. Portal oferuje narzędzia internetowe
umożliwiające nauczycielom znalezienie partnerów do współpracy, zakładanie
projektów, dzielenie się pomysłami, wymienianie się przykładami najlepszych praktyk
oraz natychmiastowe rozpoczęcie współpracy z wykorzystaniem różnych – specjalnie
dopasowanych do potrzeb – narzędzi, dostępnych na platformie eTwinning.
Program eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku, jako główna akcja Programu
eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmusem+,
programem Unii Europejskiej wspierającym edukację, szkolenia, inicjatywy
młodzieżowe oraz sportowe. Centralne Biuro Akcji eTwinning kierowane jest
przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 30 europejskich Ministerstw
Edukacji pracujących dla szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy nad rozwojem
uczenia się. Na szczeblu krajowym eTwinning wspierany jest przez 36 Narodowych Biur
Kontaktowych Programu eTwinning.

Nasza szkoła dołączyła do społeczności e-Twinning w listopadzie 2008 roku. Do tej pory
zrealizowała dwa projekty. Pierwszy z nich związany był z Tomkiem Żukiewiczem,
mieszkającym w Biskupicach chłopcem chorym na rzadką chorobę genetyczną –
mukopolisacharydozę. Przez dwa lata organizowaliśmy festyny charytatywne, zbierając
środki na leczenie. Przed świętami w 2008 roku dodatkowo przygotowaliśmy dla Tomka
niespodziankę. Wręczyliśmy chłopcu i jego rodzicom przesłane specjalnie dla nich
przez uczniów z prawie 30 europejskich szkół (m.in. Grecji, Hiszpanii, Litwy, Portugalii,
Rumunii) kartki i prezenty świąteczne.
Drugi projekt – „The Story Box” – był realizowany we współpracy ze szkołami z Grecji,
Rumunii i Polski od listopada 2008 roku do czerwca 2009. Dzieci wykonywały ilustracje
do znanych na świecie bajek. Z obrazków powstawały książki z tekstem w językach
narodowych. Gotowe bajki przesyłane były pocztą do innych szkół, uczestniczących
w projekcie.
Mamy wielką przyjemność podzielić się z Państwem informacją, że w październiku 2014
roku zaczęliśmy realizować kolejny wspólny projekt, tym razem ze szkołą w Hiszpanii.
Grupa uczniów prowadzi regularną korespondencję mailową z hiszpańskimi
koleżankami i kolegami.

