REGULAMIN
przyznawania Krajowej oraz Europejskiej Odznaki Jakości eTwinning

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) przyznawana jest przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w
Polsce nauczycielowi, którego praca w ramach projektu uznawana jest za wyróżniającą, a sam
projekt wskazuje na osiągnięcie określonego krajowego standardu.
2. Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie eTwinning może ubiegać się o KOJ za projekt, który
zrealizował bądź realizuje.
3. Nauczyciel może otrzymać jedną KOJ za każdy projekt eTwinning.
4. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ujednoliconych, europejskich wymagań i
kryteriów

przyznawania

KOJ

i

EOJ

opublikowanych

na

https://www.etwinning.net/pl/pub/projects/awards.htm#i63062,

stronie

Internetowej:

przygotowanych

przez

Centralne Biuro eTwinning.
II. ZGŁASZANIE PROJEKTU
1. Nauczyciel zgłasza projekt poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
który jest dostępny na eTwinning Live w zakładce Projekty wybierając opcję Ubiegaj się o
Odznakę Jakości przy zgłaszanym projekcie.
2. W przypadku zgłoszenia kilku projektów, formularz wypełniany jest dla każdego projektu
oddzielnie.
3. Krajowe Biuro Programu eTwinning w Polsce przyznaje KOJ na bieżąco przez cały rok, przy czym
maksymalny czas oczekiwania na ocenę zgłoszonego projektu i decyzję o przyznaniu KOJ wynosi
30 dni roboczych.
4. W przypadku przyznania KOJ lub odrzucenia aplikacji, nauczyciel otrzymuje pocztą elektroniczną
uzasadnienie decyzji.
5. W przypadku odrzucenia aplikacji i wyraźnego wskazania w uzasadnieniu w części II, pkt. 4, o
możliwości ponownej aplikacji projektu z uwzględnieniem sugerowanych zmian i poprawek,
projekt może zostać zgłoszony ponownie.
III. WYMAGANIA, KRYTERIA ORAZ OCENA
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Krajowe Biuro Programu eTwinning.
2. Podczas oceny brane są pod uwagę następujące wymagania, które musi spełnić projekt:

a. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
b. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to
widoczne w wypracowanych materiałach.
c. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
d. Rezultaty projektu muszą być widoczne co oznacza, że aby ewaluacja była możliwa,
TwinSpace projektu powinna być upubliczniona lub nauczyciel ubiegający się o KOJ
powinien podać w formularzu zgłoszeniowym dane do logowania dla „Gościa” projektu.
Materiały umieszczone na TwinSpace powinny być opisane tak, aby umożliwić
identyfikację szkoły, nauczyciela koordynatora np. przez umieszczenie w nazwie katalogu
czy pliku skrótowej nazwy szkoły (zima_sp47Olsztyn.doc). Jest to szczególnie ważne w
projektach, w których uczestniczy kilka polskich szkół! Jeśli wypracowane materiały
umieszczone są na serwerach zewnętrznych to na upublicznionym TwinSpace należy
zamieścić czytelną informację zawierającą odnośnik do tych materiałów. Nauczycielowi,
którego projekt nie spełni wszystkich wymagań określonych w części III, pkt. 2
regulaminu, nie zostaje przyznana KOJ.
3. Projekt, który spełni wszystkie wymagania określone w części III, pkt. 2 regulaminu zostaje
poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:
a. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
b. Integracja z programem nauczania;
c. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi;
d. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
e. Wykorzystanie technologii
f.

Rezultaty, wpływ i dokumentacja

4. Dla każdego z kryteriów określono skalę punktową od 1 do 5.
5. Nauczyciel, którego projekt zdobędzie 20 pkt. lub więcej, pod warunkiem, że każde z kryteriów
zostało ocenione na przynajmniej 1 pkt. zostaje odznaczony KOJ.
IV. EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI
1. Europejska Odznaka Jakości (EOJ) jest drugim poziomem odznaczenia i przyznawana jest przez
Centralne Biuro Programu eTwinning tym nauczycielom, którzy otrzymali KOJ za realizację
projektu, a ponadto projekt ten spełnił następujące warunki:
a. co najmniej dwóch partnerów (z różnych krajów) otrzymało już Krajową Odznakę Jakości;
b. w wyniku procesu selekcji projekt został nominowany do Europejskiej Odznaki Jakości
przez co najmniej jedno Krajowe Biuro Programu eTwinning.

2. Warunki nominacji do Europejskiej Odznaki Jakości przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w
Polsce:
a. projekt podczas oceny kryteriów do KOJ zawartych w cz. III, pkt. 4 regulaminu powinien
zdobyć przynajmniej 25 pkt.;
b. wynik punktowy z oceny kryteriów do KOJ zawartych w cz. III, pkt. 4 regulaminu
kwalifikuje projekt do puli 30% najlepiej ocenionych projektów w ciągu ostatniego roku.
3. EOJ przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane na portalu europejskim eTwinning
www.etwinning.net.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nauczyciel, który otrzymał KOJ ma możliwość pobrania elektronicznego certyfikatu ze swojego
profilu na eTwinning Live potwierdzającego jakość projektu na poziomie krajowym.
2. Nauczycielowi, który otrzymał KOJ zostaje wysłany na adres placówki list gratulacyjny.
3. Nauczyciel, który otrzymał EOJ ma możliwość pobrania elektronicznego certyfikatu z Pulpitu
eTwinning potwierdzającego jakość projektu na poziomie europejskim.
4. Lista KOJ oraz EOJ publikowana jest na portalu www.etwinning.pl w zakładce „Odznaki Jakości”.

