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,,Ak nehoríš sám, 
nemôžeš zapáliť iných.“ 





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 33 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 / 35/ 

Európska sieť škôl /EUN/ 



NSS  
Národná služba pre elektronickú  

spoluprácu škôl 
(National Support Service) 

 je riadiacim centrom programu 
eTwinning na Slovensku 

 
 rok 2004 s podporou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
kedy na základe výzvy Európskej komisie 
boli vo všetkých členských štátoch EU 
vytvorené Národné podporné strediská 
(NSS) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Národná služba pre elektronickú 
spoluprácu škôl   

Žilinská Univerzita v Žiline  

 
 



Ambasádori 

 regionálni poradcovia 
 
 vedú školenia v jednotlivých regiónoch 

Slovenska a slúžia ako help-desk (pomoc) pre 
všetkých učiteľov, ktorí potrebujú 
s programom poradiť, či pomôcť s prácou na 
projekte eTwinning. 



Čo  ponúkame  v  NSS ŽU 

Vzdelávanie  
pedagógov 

Medzinárodné 
etwinning 
semináre 

Medzinárodnú 
komunitu 

pedagógov a 
odborníkov 

 
Zviditeľnenie 

školy 
 



 
www.etwinning.sk 

 
 

Portál dostupný verejne v 
slovenskom jazyku vytvorený 

kanceláriou NSS ŽU – po 
zaregistrovaní odkaz na 

pracovné plochy učiteľov  
www.etwinning.sk 

 

http://www.etwinning.sk/


http://www.etwinning.sk/








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

po zaregistrovaní odkaz na pracovné 
plochy učiteľov 

www.etwinning.net 

http://www.etwinning.net/








  
Čo prináša eTwinning ? 

 
 - eTwinning = experimentovanie s novými učebnými metódami, s 

novými komunikačnými nástrojmi a technológiami – spolupráca na diaľku, 
porovnanie svojej školy so svetom 

• - nový spôsob učenia tradičného obsahu –potreba zmeny výučby k 
interaktívnemu učeniu sa prepojenému so životom, 
realitou, použiť akúkoľvek tému v súlade s nár. 
kurikulami  

• - v  procese realizácie projektu sa učenie stáva ľahším – vysoká motivácia 

aj pre učiteľa – jazyky, jednoduchosť  i zábava 

• - kontinuálny  profesionálny rast pedagógov i žiakov 

 



Prečo sa zapojiť do 
eTwinningu ?  

 

 - 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 

 



      
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/


Etwinning a Erasmus+ 
 nájsť potenciálnych partnerov /prijímateľské organizácie 

       v zahraničí a spolupracovať s nimi ešte pred požiadaním  o financovanie –  
       zvýšiť kvalitu a dopad plánovaných projektov/ 
 

 využívať dostupné projektové nástroje - realizovať strategickejšie 
projekty a lepšie využiť to, čím do projektu prispeli partneri; 

  
 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),  
 zúčastniť sa on-line vzdelávacích aktivít súvisiacich s ich mobilitou;  

 
 intenzívne spolupracovať so všetkými zapojenými školami 

počas i po ukončení projektu mobility  
 



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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