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Čo je eTwinning? 

 „e“ – skratka pre elektronický         „Twinning“ – znamená partnerstvo 

ĽUDIA  A SPOLUPRÁCA :  
    1.učitelia  a  žiaci 
     2.Vedenie škôl, rodičia, pedagogickí  experti  
Spoločný cieľ: združovať sa, vzdelávať sa cez 

spoločné aktivity, deliť sa o skúsenosti v rámci 
komunity európskych učiteľov  

Učí žiakov a učiteľov používať  inovatívne 
prístupy a interaktívne nástroje  

                



Čo je etwinning ?  
• Komunita škôl, pedagógov a žiakov v Európe - 360 000 

pedagógov z 37 krajín a eTwinning PLUS – krajiny 
vých. Európy, Tunis 

• SR  - 6200 pedagógov, 2200 škôl 
• Je určený všetkým typom materských, základných a stredných 

škôl, ktoré vytvárajú partnerskú spoluprácu s aspoň 1 
zahraničnou školou  

• Spája a nie je byrokratický – netreba žiadnu formálnu 
žiadosť→ databáza  

• Bezpečný virtuálny priestor  
• Podporuje, motivuje , poskytuje ocenenie , šíri informácie  a 

skúsenosti  



Prečo sa zapojiť do eTwinningu ?  

• Umožňuje získanie istoty v používaní cudzieho 
jazyka 

• Bezplatný a bezpečný prístup 
• Poskytuje kreatívne a medzipredmetové rozmery, 

nezvyčajné zážitky a humor  
• Možnosti profesionálneho rasti – radosť z učenia 

a z učenia sa 
• Uznanie a ocenenie práce  
• Prepojenie s iniciatívami Erazmus+, možnosť  

spoločnej práce aj v prípade neúspešnosti v žiadosti o grant  

 



eTwinning  a  Erazmus+ 

• nájsť potenciálnych partnerov - prijímateľské organizácie v 

zahraničí a spolupracovať s nimi ešte pred požiadaním o financovanie, zvýšiť                      
kvalitu a dopad plánovaných projektov,  

• pripraviť odchádzajúcich pedagógov, napríklad 
prostredníctvom komunikácie s príjimateľskou organizáciou (dozvedieť sa viac o 

prijímateľskej krajine a organizácii, prediskutovať  a dohodnúť sa na  
činnostiach, ktoré sa majú realizovať),  

• využívať dostupné projektové nástroje  realizovať 
strategickejšie projekty a lepšie využiť to, čím do projektu prispeli   partneri; 
všetky materiály a komunikácia v jednom spoločnom priestore 

• zúčastniť sa on-line vzdelávacích aktivít 
súvisiacich s ich mobilitou; množstvo softverových nástrojov a 
vzdelávacích aktivít  

 



eTwinning a Erazmus+ 

• Intenzívne spolupracovať s partnerskými 
organizáciami i po skončení projektu -  

všetky výstupné produkty a dokumenty sú v spoločnom priestore  
na ďalšie využívanie a šírenie   



Čo  ponúkame  v  NSS ŽU 

Vzdelávanie  
pedagógov 

Medzinárodné 
semináre 

Súťaž o najlepší 
slovenský a 
európsky projekt  

 
Zviditeľnenie 

školy 
 



Portál dostupný  verejne komukoľvek  
vytvorený CSS v Bruseli v jazykoch EU  – 

po zaregistrovaní odkaz na pracovné 
plochy učiteľov 

www.etwinning.net 
Portál dostupný 

verejne v slovenskom 
jazyku vytvorený 

kanceláriou NSS ŽU – 
po zaregistrovaní odkaz 

na pracovné plochy 
učiteľov  

www.etwinning.sk 

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


      
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafické znázornenie eTwinning  priestoru- 3 úrovne 
 
 

 
 
 
 

   Verejný portál 
www.etwinning.net  

     Pracovná plocha 
           Desktop  
 

Vzdelávacie   
podujatia  

PROJEKT Predmetové  
skupiny 

Priestor  pre spoluprácu 
TwinSpace 

 

HESLO 

http://www.etwinning.net/
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tel. 041 5135070 
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