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   Čo je                        ?  

• Platforma pre pracovníkov v školstve (učiteľov, riaditeľov, 
školských knihovníkov a podobne), ktorí pracujú v škole v 
jednej z európskych krajín zapojených do programu a je 
zameraný na ich vzájomnú komunikáciu, spoluprácu, 
prípravu projektov a zdieľanie zdrojov. 

 

• eTwinning podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím 
informačných a komunikačných technológií (IKT) tak, že 
školám poskytuje podporu, nástroje a služby. eTwinning 
zároveň ponúka pedagógom bezplatné príležitosti 
kontinuálneho online profesionálneho rozvoja. 



   Ako začať používať                         ?  

Zaregistrujte sa a vytvorte si vlastný profil. 

Registrácia je jednoduchá a krátka.  

Výhodou hlavne pre medzinárodné projekty je registrácia v 
cudzom jazyku – AJ, NJ, FJ, ŠJ.. 

 

 

https://live.etwinning.net/profile


Využitie portálu eTwinning pre projekt   

• Vyhľadávanie 
potenciálnych 
partnerov pre 
projekt na 
partnerských fórach 
alebo pomocou 
kľúčového slova 

 

  

 

https://live.etwinning.net/partnerforums


Využitie portálu eTwinning pre projekt   

• Komunikácia s projektovými partnermi pred a 
počas projektu – upozornenie, že ste dostali 
správu na Váš eTwinningový profil, Vám príde do 
Vašej e-mailovej schránky! 

• Ak už máte vytvorený projekt – získate mžnosť 
komunikácie vo forme chatu a videokonferencie 

  

 



Využitie portálu eTwinning pre projekt   

eTwinning Vám poskytne priestor a svoje 
nástroje ako TWINSPACE (zjednodušená a ľahko 
ovládateľná stránka), ktoré sú veľkou a 
efektívnou pomocou pre Váš projekt Erasmus+ 

  

  



Využitie portálu eTwinning pre projekt   

- Získate elektronický priestor na úschovu materiálov, 
fotografií a videí  

- Možnosť videokonferencií a live chatu v TWINSPACE 
- Získate priestor pre zverejňovanie výsledkov projektu 
- Získate priestor na disemináciu projektu 
- Získate priestor pre vzájomné zdieľanie výsledkov a 

výstupov v rámci projektu medzi partnermi (učiteľmi i 
žiakmi) – sami rozhodujete, čo publikujete verejne a čo len 
medzi projektovými členmi – bezpečnosť a ochrana 
informácii 

- Všetko zverejnené na portáli eTwinning je v elektronickej 
forme – ak je potrebné dokumentovať aktivitu – stačí len 
poslať link 

 
 



Výhody portálu eTwinning pre projekt   

• Šetrí čas – je prehľadný a jeho využívanie počas doby 
realizácie projektu Vám výrazne ušetrí čas pri dokladovaní 
aktivít a výstupov v závere projektu (priebežná a záverečná 
správa) 

• Šetrí priestor na webovej stránke projektu (TWINSPACE – 
stránka, ktorú získate pri otvorení projektu na eTwinning-u, 
kde ukladáte všetky dokumenty, prezentácie, fotky, videá, 
ktoré nie sú nevyhnutné pre publikáciu na oficiálnej 
stránke projektu)  

• Umožňuje rýchlu komunikáciu počas plánovania a 
realizácie projektu – videokonferencia, chat..  

• Zároveň môže slúžiť ako webová stránka projektu. 
 



Výhody portálu eTwinning pre projekt   

• Je bezpečný – Vy určujete, ktorý obsah je verejný a ktorý je 
len pre členov  

• Za používanie eTwinning-u dostanete extra body pri 
hodnotení Vašej prihlášky  

         (Viď príručku pre hodnotiteľov) 

• Diseminácia – eTwinning je sociálna sieť pre učiteľov, 
riaditeľov – má široký dosah – navyše všetky uložené 
materiály sú v elektronickej podobe, tým pádom jej obsah 
môžete zdieľať na iných sociálnych sieťach, na stránke 
Vašej školy, projektu a pod.  

• V prípade, že Váš projekt nebude podporený Erasmus+, 
môžete projekt realizovať cez eTwinning (bez mobilít) – 
najlepšie projekty sú ocenené – cesta do Bruselu.  

 



Ukážky využívania portálu eTwinning v 
našom projekte 

https://twinspace.etwinning.net/10751/home 

https://twinspace.etwinning.net/10751/home
https://twinspace.etwinning.net/10751/home


Ďakujem za pozornosť 
 
 
 
 
 

Vodárenská 3 
Prešov 


