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     Hľadanie projektových partnerov 
 
www.etwinning.net  
          ľudia 
                              hľadáte projektového partnera 
 
     https://live.etwinning.net/partnerforums 
 
6 partnerov:  Dánsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko,    
                           Poľsko, Turecko 
  

http://www.etwinning.net/
https://live.etwinning.net/partnerforums




  Prvé kroky 
 
- komunikácia medzi budúcimi  partnermi: 
  1. chat  a  správy na www.etwinning.net 
  2. emailová pošta 
  3. Facebook 
  4. Skype 
 
- stanovenie cieľov, zamerania a názvu projektu 
 
- registrácia projektu na www.etwinning.net (zosumarizovanie     
  základných informácií o projekte, cieľov projektu, pracovných  
  postupov a výstupov projektu 

 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.net/






 
 
Prihláška projektu 
 
1.   Dohoda o koordinátorovi projektu 
 
2. Vyplnenie základných informácií o partnerských  
    školách – každá krajina samostatne (názov a  
    adresa školy, riaditeľ školy + kontaktné údaje,   
    koordinátor projektu + kontaktné údaje,  
    predchádzajúce projekty)  
 

 
 
 



3. Spoločná práca na prihláške: 
  
D. Charakteristika projektu : 
 
Význam a ciele projektu (zdokonaľovanie IKT 
zručností; komunikačných zručností; zdokonaľovanie 
v cudzom jazyku; rozvoj sociálnych zručností žiakov; 
spoznávanie odlišných kultúr a náboženstiev; 
prezentácia školy, mesta, kraja, štátu v partnerských 
krajinách; výmena pedagogických skúseností a 
vzdelávacích materiálov; pozorovanie rôznych 
školských systémov, job shadowing – súlad s  
prioritami Európskej komisie ) 
 



Inovatívnosť projektu: 
 
- spoznávanie odlišných kultúr, náboženstiev, histórie, 
životných štýlov; prezentácia vlastnej krajiny = 
Európska pridaná hodnota;  
 
- progres a výstupy projektu prezentované rôznymi 
prostriedkami IKT a médiami = informovanosť širokej 
verejnosti = inšpirácia pre ostatné školy; 
 
- výstupy projektu – digitálna podoba = 
environmentálny charakter projektu 
 
- výmena pedagogických skúseností , job shadowing  = 
kurikulárna inovatívnosť 
 



Rozdelenie kompetencií  
- každý z partnerov zodpovedá za dodržiavanie 
spoločne dohodnutých termínov;  
- koordinátor kontroluje dodržiavanie termínov; 
- zodpovednosť za skompletizovanie spoločných 
výstupov – vzájomná dohoda   
 
 
Ciele, termíny a účastníci jednotlivých stretnutí (treba 
si vopred premyslieť a naplánovať počet 
nadnárodných stretnutí, počet školiacich aktivít, 
počet účastníkov (učitelia a žiaci) –   online kalkulačka 
 



Očakávané výsledky a výstupy projektu – v súlade s 
cieľmi projektu, treba mať detailne premyslené všetky 
projektové aktivity a ich výstupy, ktoré budú 
financované z grantu projektu  
 
 E. Príprava škôl pred začatím projektových  aktivít   
- príprava projektových tímov – učitelia a žiaci;  
- registrácia učiteľov a žiakov na etwinning.net;  
- vytvorenie Erasmus+ corner vo všetkých   
  partnerských školách;  
- včasná komunikácia medzi učiteľmi ohľadom detailov  
  a zabezpečenia projektového stretnutia    
 
 
 



 
E.1. Manažment projektu  
 
Spôsob kontroly a hodnotenia kvality a úspešnosti  
projektových aktivít 
- online komunikácia učiteľov na konci každého    
  mesiaca – zapojenosť žiakov, rodičov, ostatných  
  učiteľov;  
- zverejňovanie výstupov na Facebooku – spätná  
  väzba; 
- porady učiteľov počas nadnárodných stretnutí;  
- online journal;  
- medzipredmetové vzťahy (Geografia, ON);  
- kvalita PPT prezentácií, videí, filmov vyrobených  
   žiakmi 
 
    



Predpokladané  riziká  
 
- ostych žiakov komunikovať v  cudzom jazyku –  
  komunikácia a spoznávanie pred stretnutím  FB;  
 
- neznalosť odlišných kultúr a životných  
  štýlov – medzipredmetové vzťahy (geografia,   
  občianska  náuka)   
 
F. Implementácia  
- detailný popis všetkých projektových aktivít 
financovaných z grantu – v súlade s cieľmi projektu ! 
 
 
 
 



F. 2.3. Vzdelávacie/školiace aktivity (LTT Activities)  
- presne stanovené v ktorej krajine sa uskutočnia; 
- realizácia projektových  aktivít;  
- výstupy stretnutia;  
- presný počet účastníkov stretnutia (učitelia a žiaci) 
 
G.1. Vplyv  
Treba definovať:   
- vplyv projektu na:  účastníkov (žiaci a učitelia), 
organizácie – školy, ostatné skupiny – rodičia;  
 
- vplyv projektu na miestnej, regionálnej, európskej a 
medzinárodnej úrovni – imidž školy, medzinárodná 
spolupráca;  
 
 



- vplyv na ostatné vzdelávacie inštitúcie – výmena 
skúseností, inovatívnych metód a postupov;  
 
- prezentácia a reklama regiónu - miestna samospráva 
 
G.2. Disseminácia a využitie projektových výsledkov   
 
- detailný popis spôsobu šírenia výsledkov projektu: 
- články v regionálnych a miestnych novinách; 
- online journal; 
- www.bagstodoinyourcity.com; www.etwinning.net ; 
www.malacky.sk; www.dererka.edupage.org;   
- blog projektu; 
- účet projektu na Facebooku;  
 

http://www.bagstodoinyourcity.com/
http://www.etwinning.net/
http://www.malacky.sk/
http://www.dererka.edupage.org/


- PPTprezentácie, videá, filmy;  
- informačné dni –rodičovské združenia, Vianočná  
  Dérerka; 
- metodické dni;  
- kalendáre s fotografiami z projektových stretnutí;  
- tričká, mikiny, zápisníky, perá, tašky s logom projektu 
 
G.3. Udržateľnosť  
Význam projektu po ukončení:  
- web stránka projektu – inšpirácia;  
- zručnosti z manažmentu a riadenia projektu využiteľné  
  v ďalších projektoch;  
- pedagogické skúsenosti zahrnuté v pedagogickej praxi; 
- priateľstvá žiakov, rodín – dlhodobý charakter ...) 
 
   



H. Rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Príloha: Časový harmonogram projektových aktivít 



  Veľa úspechov ! 
 
         Ďakujem za pozornosť ! 
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