
 
 
 

  www.etwinning.sk 

https://www.youtube.com/watch?v=1062iBe8oSs


,,Ak nehoríš sám, 
nemôžeš zapáliť iných.“ 



ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice 



eTwinning projekty v MŠ 
• CHRISTMAS STORY 
• GREAT ARTISTS.SMALL PAINTERS 
• LET'S SING A SONG 
• ONE DAY IN KINDERGARTEN 
• DIGITAL ART TECHNIQUES 

PAINT/PAINTBRUSH/MALOVÁNÍ/ 
SKICÁR 

• WINTER TIME – MUSIC AND ART 
ALTERNATIVE ACTIVITIES 

• CHRISTMAS TRADITIONS – 
GETTING TO KNOW THE 
CULTURE OF PARTCULAR 
COUNTRES BY PRESCHOOLERS 

• A VIRTUAL EUROPEAN 
EXHIBITION OF CHILDREN'S ART 
PRODUCTIONS. 

• FOLK TRADITION-THROWING 
MORENA FIGURINE INTO THE 
RIVER 

• V NAŠEJ  ŠKOLE JE ETWINNING 
• VZDAJME HOLD ETWINNING 

I LOVE MY KINDERGARTEN 



Školský rok 2015/2016 
Projekt Erasmus+  ,,Flip & Move” 
 
Školský rok 2014/2015 
Zapojenie sa do medzinárodného programu eTwinning 
 
Školský rok 2011/2012 
Projekt Socrates ,,Back to our roots” 
 
 
 



Čo mi priniesol eTwinning? 

Rím 2014 Riga 2015 

Rím 2014 Riga 2015 



Istanbul 2012 



Ambasádorstvo pre KOŠICE 

∗ Akreditované školenia – zapojenie MŠ, ZŠ, SŠ 
∗ Neakreditované školenia 

∗ Webináre 
∗ Konferencie 

Admin web stránky pre MŠ 
 CMD 

 Spolupráca s médiami –rozhlas, TV 

 



Administrácia web stránky 
mszelke.zoslovenska.sk 



Web mesta Košice 



 
∗ FOTO prezentácia TRIPADVISOR 

 
∗ VIDEO prezentácia – PROSHOW 

 
∗ Tvorba WEBSTRÁNOK – BLOGSPOT 

 
∗ Tvorba online knihy – YOUBLISHER 

 
∗ Tvorba plagátov – PADLET 

 
∗ ANSWERGARDEN 

 
∗ Tvorba hovoriacich avatarov - VOKI 

 
 

Námety externých nástrojov 

https://www.youtube.com/watch?v=SluYBd9fzNc&feature=youtu.be
http://nightlibrary.blogspot.sk/
http://www.youblisher.com/p/642644-Three-pigs/
https://www.youtube.com/watch?v=sq02UemDPLY&feature=youtu.be
http://padlet.com/wall/6f8m800f0toz
http://www.voki.com/


Čo je eTwinning ? 

 

,,e“ – skratka pre elektronický 
,,twinning“ – znamená partnerstvo 
 

  partnerstvá škôl v Európe 

  portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám v Európe na diaľku a  

     vytvárať spoločné aktivity                                VYUČOVANIE  
 
 
 učí učiteľov a žiakov používať: 

                      - inovatívne prístupy 
                      - interaktívne nástroje 
                      - množstvo voľného dostupného softvéru 

 



Program celoživotného vzdelávania 
Life Long Learning 

• od roku 2014 - 2020 v novej európskej 
platforme Erasmus+ má eTwinning, ako jediný 
z doterajších programov, pevnú pozíciu  

 
• podpora využívania moderných informačných  
     a komunikačných technológii 
 
• realizovať inovatívne školské projekty v 

bezpečnom virtuálnom prostredí  
                              
                       TWINSPACE  

 
 



         Spoločenstvo škôl 

 288 000 učiteľov z 37  krajín a 
eTwinning PLUS – krajiny východnej 

Európy, Tunis 
 

SR  - 5200 pedagógov, 1900 škôl 
 

 je určený všetkým typom materských, 
základných a stredných škôl, ktoré 

vytvárajú partnerskú spoluprácu s aspoň 
1 zahraničnou školou 

  
 



organizačná podpora a riadenie  
sieťou 31 ministerstiev školstva v Európe 
riadi kľúčové európske služby vo 

vzdelávaní  
 

 
 
Centrálna podporná služba CSS programu 

eTwinning v mene EK, a členských MŠ 
 
 
∗ Národná podporná služba NSS / 37/ 

Európska sieť škôl /EUN/ 



Ponuka eTwinning 

Medzinárodná komunita 
pedagógov a odborníkov 

Medzinárodné 
etwinning 
semináre 

Súťaž o najlepší 
slovenský a 

európsky projekt  
 

Vzdelávanie  
pedagógov 

Odborné  

Konferencie  

Zviditeľnenie 
školy 



 
www.etwinning.sk 

 
Portál dostupný verejne v 

slovenskom jazyku vytvorený 
kanceláriou NSS ŽU 

 
 – po zaregistrovaní odkaz na 

pracovné plochy učiteľov  
 
 





 
∗ - bezplatný prístup 

∗ - zmysel pre komunitu 
∗ - bezpečné prostredie 

∗ - projekty zamerané na spoluprácu škôl 
∗ - možnosť profesionálneho rastu 
∗ - podporu šťastných žiakov 

∗ - žiadnu byrokraciu 
∗ - uznanie vašej práce 
∗ - zábavu v triede 

 

Prečo sa zapojiť 
do eTwinning projektov ?  



Možnosť vysielať učiteľov v rámci kľúčovej 
akcie KA1 – mobilita a vzdelávanie pedagógov 

Plán rozvoja školy 



Plán rozvoja školy 

  dlhodobejší zámer riaditeľa školy na základe ktorého,    
    píšu                       žiadosti o podporu – grant 

 
 
 
 
  vysielajú viacerých pedagógov do viacerých krajín v  
    priebehu 2 rokov trvania projektu.  



 !  

 Premyslieť cieľ, čo chcú dosiahnuť 
 Pomoc škole 



∗ je to vhodné on-line prostredie pre komunikáciu  s 
partnermi v rámci kľúčovej akcie KA1 

 
Prípravná fáza: 
∗ pred vzdelávaním učiteľov v prípravnej fáze žiadosti je 

možné cez portál etwinning vyhľadať vhodné partnerské 
školy pre job- shadowing alebo prax v triede 
 
 

∗ je možné dohodnúť si vopred oblasti záujmu, predmety, 
∗ vymeniť si  informácie o školskom systéme, 
∗ získať metodické materiály zo školy kam učiteľ plánuje 

vycestovať,  
∗ zoznámiť sa virtuálne s prostredím školy i budúcimi 

kolegami - chat a videokonferencie 
 

Výhody 



 
    /počas  návštevy školy v zahraničí/ 

 
komunikácia so svojimi žiakmi 

 
ich zapojenie do spoločných aktivít so školou v 

zahraničí 
 
kontakt so žiakmi doma 

 
kontakt s kolegami 

 

Po schválení grantu  



Po skončení etwinning  

portál umožňuje: 
 zverejňovať a uchovávať všetky výstupy, fotografie,  
    aktivity a inú dokumentáciu na jednom bezpečnom miest, 
 
 umožňuje pokračovať v spolupráci vytvorením projektu  
    partnerstva škôl so zapojením žiakov a ďalších kolegov 
 
celý systém je prístupný rýchlo a zdarma 

 



Jobshadowing 
Program Erasmus plus  umožňuje získať prostriedky: 
 
• nielen na organizáciu odborných stáží pre študentov 
• ale aj v rámci nového projektového obdobia   pripraviť pre 

zamestnancov odborných škôl tzv. Jobshadowing  
 

 
       odborné stáže pre učiteľov a majstrov odbornej výchovy 
 
Prostredníctvom vzájomných hospitácií si môžu učitelia 
a majstri odborného výcviku vymieňať skúsenosti dobrej 
praxe v oblasti odborného vzdelávania. 



 
Spoločne pri príprave mladých 

odborníkov II.  
 

https://twinspace.etwinning.net/4203/pages/page/32756


 
Ing. Ľubica Sokolíková  
   Manažér projektu  

 
Ing. Katarína Hrbáňová, PhD. 

Helpdesk pre učiteľov 
 

Ing. Miroslav Markovič, PhD. 
Technická podpora  

 
PhDr. Gabriela  Podolanová 

Kontakt so školami 
 

Bc. Martin Šafárik  
  Prekladateľ 

 
www.etwinning.sk 
info@etwinning.sk 

 
tel. 041/5135070 

 



             Ďakujem za pozornosť. 
 

   Mgr. Martina LAUKOVÁ 
 Ambasádor programu eTwinning pre Košice 
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