
eTwinning

15. 11. 2019, Zahrádky u České Lípy



Prezentující:

Jakub Šerák

etwinning@dzs.cz

mailto:etwinning@dzs.cz


Co je eTwinning?

• Platforma EK podporující spolupráci 

žáků i učitelů mateřských, základních i středních 

škol v Evropě.

• Školy z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu  

(projekt) na dálku prostřednictvím informačních 

a komunikačních technologií.

• Portál pro vyhledávání partnerských škol v Evropě 

a evropská komunita učitelů.



Proč se zapojit?

• Velký výběr partnerských škol  

Téměř 740 000 zaregistrovaných učitelů.

Více než 97 000 zaregistrovaných projektů.

Téměř 202 000 zaregistrovaných škol.

• Podpora Vaší projektové spolupráce

Virtuální prostředí pro spolupráci eTwinning Live a TwinSpace. 

Možnost dalšího vzdělávání učitelů (Learning Labs, eTwinning Groups).

Semináře, konference, ambasadoři - učitelé poradci.

Ocenění kvalitních projektů škol.

• Zapojení žáků do evropské komunikace

Aktivní zapojení žáků v prostředí TwinSpace.

Evropský rozměr výuky.

Komunikace s využitím cizích jazyků a ICT.

Možnost využít ve všech předmětech.



II. eTwinning
…bezpečná online spolupráce škol

• iniciativa Evropské komise podporující spolupráci žáků 
i učitelů MŠ, ZŠ i SŠ v Evropě.

• školy z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu 
(projekt) na dálku s podporou digitálních technologií.

• portál pro vyhledávání partnerských škol v Evropě 
a pro další vzdělávání pedagogů.

• 3 700 zapojených českých škol
• 10 000 zapojených českých učitelů

→ www.etwinning.cz

→ www.etwining.net

http://www.etwinning.cz/
http://www.etwining.net/


eTwinningové projekty

• Virtuální třída TwinSpace
• bezpečnost

• sdílení materiálů

• vzájemná komunikace

Mateřská škola v Lukách, Rakovník

- Sing alone

- Projekt ve spolupráci se školkami na 

Slovensku a ve Velké Británii

- Děti se učily dětské písničky ze zahraničí a 

poté je společně zpívaly na videokonferenci 

se svými novými kamarády ze ostatních 

školek

- https://twinspace.etwinning.net/59541/home

ZŠ Dr. E. Beneše, Praha - Čakovice

- Staviame mosty - Stavíme mosty

- Partnerem slovenská škola

- Žáci nejprve zkoumali pomocí stavebnic 

různé konstrukce mostů, poté měli za úkol 

v mezinárodních skupinách navrhnout vlastní 

most (cíl: co nejnižší hmotnost, co nejvyšší 

nosnost), sestavit model a změřit nosnost.

- https://twinspace.etwinning.net/12090/home

https://twinspace.etwinning.net/59541/home
https://twinspace.etwinning.net/12090/home


eTwinning a profesní rozvoj

• Národní portál www.etwinning.cz
• webináře (středa od 20:00 do 21:00)

• metodické semináře v regionech

• informační semináře na škole

• mezinárodní semináře

• Evropský portál www.etwinning.net
• online semináře

• diskusní skupiny učitelů – nápady, tipy apod.

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


Národní portál www.etwinning.cz

• Informační a metodický zdroj 

na národní úrovni.

• Aktuální informace o akcích 

eTwinning.

• Kontaktní informace.

• Podpora, poradenství.

http://www.etwinning.cz/


Mezinárodní portál www.etwinning.net

• Možnost registrace.

• Zdroj inspirace (galerie, 

projektové balíčky, moduly).

• Vyhledávání partnerů.

• Prostor pro komunikaci 

evropských škol.

• Vstup do virtuálního 

prostoru pro spolupráci 

(eTwinning Live, TwinSpace).

http://www.etwinning.net/


Portály eTwinning

• www.etwinning.cz

• národní:

✓ informace

✓ metodika

✓ akce

✓ kontakty

✓ podpora, poradenství

• www.etwining.net

• evropský:
portál

eTwinning 

Live

TwinSpace

http://www.etwinning.cz/
http://www.etwining.net/


Příklady dobré praxe

VYBRANA SLOVA BEZ mUCENIA

https://twinspace.etwinning.net/10962/pages/page/57708

Učenie nie je mučenie/učení bez mučení

https://twinspace.etwinning.net/26677/pages/page/171470

https://twinspace.etwinning.net/10962/pages/page/57708
https://twinspace.etwinning.net/26677/pages/page/171470


Děkujeme za pozornost

www.etwinning.net 

www.etwinning.cz

Jakub Šerák

etwinning@dzs.cz

http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/
mailto:aneta.psotova@dzs.cz

