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Co je eTwinning



Co je eTwinning?

Iniciativa Evropské komise podporující 
spolupráci žáků i učitelů mateřských, 
základních a středních škol v Evropě

Školy z různých zemí realizují vzdělávací 
aktivitu (projekt) na dálku prostřednictvím 
digitálních technologií

Portál pro vyhledávání partnerských škol  
v Evropě a evropská komunita učitelů



Proč se zapojit?

Velký výběr partnerských škol
Přes 1 000 000 zaregistrovaných učitelů
Více než 130 000 zaregistrovaných projektů
Více než 220 000 zaregistrovaných škol

Podpora vaší projektové spolupráce
Virtuální prostředí pro spolupráci 
eTwinning Live a TwinSpace
Možnosti dalšího vzdělávání učitelů
Semináře, konference, ambasadoři
Ocenění kvalitních projektů škol



Proč se zapojit? … přínos pro žáky

• Projektová výuka je pro žáky zajímavá, motivující a 
netradiční

• Zodpovědnost, spolupráce, komunikace, kreativita
• Rozvoj kompetencí 21. Století
• Zvyšování povědomí o kulturní různorodosti
• Motivace k dalším činnostem - "hmatatelnost 

projektu"
• Zlepšení jazykových a ICT dovedností



Proč se zapojit? … přínos pro učitele

• Větší sebevědomí
• Motivace k další práci
• Možnost vzdělávání se v zahraničí na 

mezinárodních seminářích
• Změna systému výuky, možnost zavádění 

mezipředmětového vyučování
• Zdokonalení se v ICT dovednostech
• Zlepšení jazykových dovedností
• Inspirace od kolegů z Evropy



Proč se zapojit? … přínos pro školu

• Navázání spolupráce se školami v zahraničí
• Inspirace v Evropě
• Získání možností pro vzdělávání učitelů na 

mezinárodních akcích
• Podpora rodičů
• Získání certifikátů kvality
• Label eTwinningová škola



Proč mezinárodní online projekty?

• Zapojení žáků do mezinárodní komunikace
• Aktivní spolupráce žáků v projektu
• Komunikace s využitím cizích jazyků a digitálních 

technologií
• Možnost využití ve všech předmětech
• Evropský rozměr výuky



Jaké země jsou do projektu zapojeny?

• Všechny členské státy Evropské unie – Belgie, 
Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko a Švédsko, dalšími účastníky jsou 
Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, 
Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko a Turecko

• eTwinning Plus jsou zapojené také země sousedící 
s Evropou – Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, 
Moldávie, Ukrajina, Tunisko, Jordánsko a Libanon



Co je eTwinningový projekt?

Dvě a více evropských zemí realizují vzdělávací 
aktivitu pomocí digitálních technologií.

Účastníky projektu jsou nejčastěji učitelé a žáci, ale 
mohou to být i hosté (rodiče aj.).

V projektu jsou stanoveny cíle, metody a výstupy.

Účastníci využívají v praxi znalosti cizích jazyků
a digitálních technologií, setkávají se s kulturními 
odlišnostmi a učí se týmové spolupráci.



Možná už ve škole máte

• školní časopis – sdílejte vaši školu v Evropě

• zajímavé aktivity ve fyzice, biologii, chemii – nebojte 

se je ukázat mimo školu

• evropské blogy – poznejte jiné kultury

• hodiny IT – aplikujte v praxi (prezentace, 

videokonference, statistiky, tvorba plakátů)

• zajímavé příběhy, prezentace, videa – sdílejte je



Kam se projekt „hodí“

• rozšířená výuka jazyků – jazyk v praxi

• součást čtenářských dílen

• družina / volnočasová aktivita

• konverzační kroužek

• pro nadané děti, aby se nenudily

• projektový den/ Den jazyků

• platforma pro jiný druh spolupráce

• výuka CLIL – propojení jazyka a odborného předmětu



Projektový záměr / téma projektu

• vychází z tematického plánu

• shoda všech partnerů

• sleduje společné cíle

• příklady a inspirace pro každého (příklady dobré 

praxe)



Metodika mezinárodního on-line projektu

• spolehlivý partner

• společné téma projektu

• společné cíle

• společný harmonogram

• souvislost s vzdělávacím plánem školy

• spolupráce

• společné výstupy

• hodnocení

• diseminace



Inspirace

• https://school-education.ec.europa.eu/cs

nebo přesměrování z původní platformy

• www.etwinning.net (registrace učitelů a škol, hledání 

projektových partnerů, hledání projektů, inspirace)

• www.etwinning.cz (galerie nejúspěšnějších projektů, 

akce pro učitele, metodické semináře, možnost 

seminářů na vaší škole, webináře, mezinárodní 

semináře, e-learningové kurzy v češtině)

• Kavárna Inspirace



Příklad dobré praxe – projekt TWINOPIANS

JAZYK: angličtina
VĚK: 7 – 12 let
ZAPOJENÉ PŘEDMĚTY: IT, předměty na 1. stupni, 
angličtina, výtvarná výchova,

VYBAVENÍ A NÁSTROJE:
iPady nebo smart telefony
Bitmoji (vytvoření avatara)
Padlet (nástěnka pro naše aktivity)
Genial.ly a Thinglink
SwitchZOO
ClassCraft



Příklad dobré praxe – projekt TWINOPIANS

Naším cílem bylo zlepšit základní dovednosti našich žáků 
– zejména u studentů angličtiny jako druhého jazyka a 
kompetence a zároveň sdílet naše znalosti a zkušenosti.

My, TWINOPIANS, jsme zamířili na úžasnou planetu. Na 
této planetě nás čekalo 6 regionů, označených jako 
“Twinera”. Učitelé a studenti z různých zemí hostili každý 
měsíc návštěvníky z ostatních částí planety “Twinerů” 
přípravou pestré činnosti, náročných her, hádanek, 
textů, prezentací atd.



Příklad dobré praxe – projekt TWINOPIANS
PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU, SEZNAMOVACÍ AKTIVITY

https://youtu.be/Qjj4Nug3iNk



Příklad dobré praxe – projekt TWINOPIANS
SPOLUPRÁCE
WELL-COMERS TWINERA

https://www.storyjumper.com/bo

ok/showframe/89951885/5f8c52

b6a1923#page/1

https://youtu.be/mgL00gHS-oU



Příklad dobré praxe – projekt TWINOPIANS
SPOLUPRÁCE
RAIN-BO TWINERA

https://youtu.be/2b_Yhcl8E6w



Příklad dobré praxe – projekt TWINOPIANS
SPOLUPRÁCE
TECH-KIDS TWINERA

https://youtu.be/ghdBpdyukyg



Příklad dobré praxe – projekt TWINOPIANS
SPOLUPRÁCE
READ-EVER TWINERA

https://youtu.be/n-04AGWyU28

https://youtu.be/Yi4QoUSfj9U

https://youtu.be/LFAMN3npXIc



Příklad dobré praxe – projekt TWINOPIANS
SPOLUPRÁCE
HIDDEN BITS & BOBS TWINERA

https://youtu.be/lQ679aN6ppM



Příklad dobré praxe – projekt TWINOPIANS
SPOLUPRÁCE
HAPPY ENDS TWINERA

https://view.genial.ly/6038ed849be13b0d4f51a33d/presentation-

escape-room-twinopians



Příklad dobré praxe – projekt TWINOPIANS
EVALUACE, DISEMINACE

https://www.storyjumper.com/book/r

ead/109478636/eTwinning-

project#page/4



Příklady dobré praxe

ICT STORIES

2014 - 2015

WELCOME AUTUMN

2022

TWINOPIANS

2020 - 2021



Otázky a odpovědi



Děkuji
za pozornost.



Veronika Golden
ZŠ s RVMPP Teplice, Buzulucká 392
veronika.golden@dzs.cz



KONTAKTY Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

www.etwinning.cz

www.etwinning.net

Instagram

www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter

twitter.com/dzs_cz
twitter.com/eTwinningEUN_CZ

Facebook  

www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace  
www.facebook.com/erasmusplusCR 
www.facebook.com/CZeTwinning


