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Všeobecné informácie 
 
Adresa:  NSS pri ŽU 
     Univerzitná 1 

     010 26 Žilina 
 

Projektová manažérka: 
Ing. Ľubica Sokolíková  
tel.: 041-513 5070 
e-mail: lubica.sokolikova@rekt.uniza.sk 
www.etwinning.sk, www.etwinning.net     
 

Projekt eTwinning – elektronické partnerstvá európskych škôl 
 

Program eTwinning partnerstvo škôl sa začal realizovať v roku 2004 ako hlavná aktivita 
Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie a v roku 2007 bol pevne 
integrovaný do Programu celoživotného vzdelávania. Úrad centrálnej podpornej služby tohto 
programu pracuje pod vedením Siete európskych škôl, medzinárodného partnerstva 26 
európskych ministrov školstva, ktorého úlohou je starať sa o rozvoj európskeho vzdelávania. 
Na národnej úrovni je program partnerstvo škôl eTwinning podporovaný 30 úradmi 
národných podporných služieb.  
V období 2004-2009 sa na Slovensku do projektu zapojilo približne 2 000 učiteľov  z1390 
registrovaných slovenských základných a stredných škôl (v Európe takmer 82 000 učiteľov), 
ktorí realizovali 1050 projektov s 28 partnerskými krajinami v šiestich cudzích jazykoch. 
eTwinning ukázal učiteľom základných a stredných škôl možnosť ako zmeniť zaužívanú 
rutinu pri vyučovacom procese a vyskúšať nové metódy.  Vzniklo množstvo obsažných, 
zaujímavých a hodnotných partnerských projektov, ktoré priniesli pozitívnu zmenu do 
vyučovacích hodín jednotlivých predmetov. Žiaci zo zapojených tried, za spoluautorstva 
učiteľov, preberajú zodpovednosť za svoju prácu, učia sa tvorivo a kriticky myslieť, 
formulovať svoje názory a pracovať v tíme. Azda najväčším obohatením z účasti na 
projektoch sú nové cezhraničné priateľstvá, poznávanie iných kultúr a nové zážitky, ktoré 
priniesla práca s internetom a komunikácia v cudzom jazyku. Školy sa priblížili viac 
k životu, žiaci sa naučili pracovať v tímoch, čím získavajú dobrú prípravu na riešenie 
problémov v živote, získavajú občianske a sociálne zručnosti. 
Ročný rozpočet projektu sa odvíja od počtu obyvateľov krajiny, z čoho 80 % prichádza od EK 
v Bruseli a 20 % predstavuje grant MŠ SR. (na finančnom grante Európskej komisie pre tento 
projekt vo výške 116 341 EUR sa podieľalo v rámci spoluúčasti aj Ministerstvo školstva SR 
20 percentami z celkovej rozpočtovanej sumy) 
 
Počas piatich rokov prešiel projekt viacerými úpravami  a zapojeným učiteľom umožnil 
zúčastniť sa mnohých školení a seminárov. Počas každého školského roka sa pre učiteľov zo 
všetkých európskych krajín  pravidelne organizujú  tvorivé dielne zamerané na elektronickú 
spoluprácu škôl a vyhľadávanie partnerských škôl. Centrálna služba v Bruseli pravidelne 
organizuje aj intenzívne elektronické aktivity na rôzne témy realizované dištančnou formou. 
Vedú ich odborníci pre danú oblasť a ich súčasťou je aktívna práca a diskusie európskych 
učiteľov.  
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Okrem partnerstiev škôl projekt ponúka učiteľom aj ďalšie možnosti, ktoré im môžu veľmi 
pomôcť vo vyučovaní a v príprave naň.  Napríklad v pracovnom priestore, ktorý učiteľ získa 
po registrácii do projektu, má možnosť  dostať sa do centrálnej databázy „Výmena učebných 
materiálov“, kde na jednej strane môže získať najrozmanitejšie učebné materiály v rôznych 
jazykoch a na strane druhej môže do systému vložiť  svoje materiály na využitie inými 
učiteľmi. Ďalšou z možností je pracovať v skupine učiteľov konkrétneho predmetu, korí 
spoločne pripravujú učebné materiály, zostavujú jazykové kvízy alebo interaktívnou formou 
riešia výučbu náročnejších učív.  Projekt nezabúda ani na budúcich učiteľov a dáva možnosť 
vstupu do projektu aj študentom pedagogických fakúlt v poslednom ročníku. NSS pri ŽU 
začala spolupracovať aj s Pedagogickou fakultou v Ružomberku a Fakultou prírodných vied 
ŽU. 
 
Vyvrcholením každoročnej snahy učiteľov a žiakov  v projektovom vyučovaní je udeľovanie 
národnej ceny eTwinning a následne najvyššieho ocenenia – európskej ceny eTwinning. 
Počas piatich rokov sa národné súťaže Slovenska každoročne konali pod záštitou ministra 
školstva SR a rektora ŽU. Hodnotiaca komisia ocenila kolaboratívne projekty, do ktorých sa 
podarilo zapojiť nielen triedu, ale aj školu, rodičov, prípadne občiansku komunitu v okolí 
školy. 
Všetky európske podporné služby spolu s centrálou v Bruseli vyhodnotili na slávnostnej 
konferencii v Seville úspechy európskych učiteľov počas piatich rokov projektu. 
 
Program eTwinning – medzinárodné partnerstvá škôl sa môže považovať za zásadný 
príspevok  do európskeho vzdelávania, hlavne v oblasti jazykov a kultúrnej spolupráce. Je 
príkladom spolupráce v oblasti, do ktorej bolo predtým ťažké preniknúť, nie to je ju ešte 
zmeniť. Tento program je dôkazom existencie kvalitného európskeho vzdelávania, ktoré drží 
krok so svetom. 
 
NSS pri ŽU v Žiline 
 
NSS pri ŽU v Žiline za uvedené obdobie zorganizovala päť celoslovenských konferencií 
s priemerným počtom 120 účastníkov na každej konferencii a dve medzinárodné konferencie 
s účastníkmi z 30 európskych krajín, 8 cezhraničných kontaktných stretnutí, niekoľko 
desiatok seminárov a školení pre učiteľov v rôznych slovenských mestách. Absolútnou 
novinkou sú kurzy eTwinning, akreditované MŠ SR, ktoré NSS pri ŽU v Žiline začala 
organizovať od 15. apríla 2009. 
 
Počas tohto obdobia pracovníci NSS Žilina vypracovali a vydali učebné brožúrky, letáky a iné 
pomocné materiály pre učiteľov, ktorí majú záujem o zapojenie sa do projektu. 
K 5. výročiu projektu spracovali pracovníci NSS prierezové 13 minútové video v slovenskom 
a anglickom jazyku. 
Slovenské médiá – tlač (Hospodárske noviny, SME, Pán učiteľ, Učiteľské noviny, Regionálne 
noviny), rádio (Regina) aj televízia (STV1, PATRIOT) vo viacerých vstupoch mediálne 
pokryli akcie projektu eTwinning.  
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