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14.1

Všeobecné informácie

Adresa
Žilinská univerzita v Žiline
NSS pri UNIZA
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Projektová manažérka
Ing. Ľubica Sokolíková.
tel. 041-513 50 70
e-mail: sokolikova@uniza.sk

14.2

Najdôležitejšie udalosti v roku 2015

V roku 2015 všetky európske krajiny oslávili 10. výročie programu eTwinning v Európe.
Slovenská NSS túto oslavu spojila so Sieňou slávy pre 10 najaktívnejších učiteľov, ktorí
dokázali, že aj Slovensko kráča s dobou a inovuje a skvalitňuje vzdelávanie a učí žiakov kompetencie
potrebné pre 21.storočie.
Do pilotného projektu „ eTwinning pre študentov – budúcich učiteľov“
vstúpili prostredníctvom slovenskej NSS Pedagogická Fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a
Katedra anglického jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity. Slovenskí
študenti realizujú medzinárodné projekty so študentmi pedagogických fakúlt v zahraničí.
Štatistika eTwinning 2015
Počet registrovaných učiteľov v roku 2015: 1007
Počet nových škôl registrovaných v roku 2015: 308
Percento národných škôl zaregistrovaných v programe eTwinning: 34%
Celkový počet nových projektov v roku 2015: 935
Počet projektov v roku 2015 zahŕňajúcich partnera z krajín eTwinning Plus: 306
Počet národných projektov medzi dvoma slovenskými školami v roku 2015: 130
Počet značiek kvality: podané: 74 udelené: 70
Počet článkov o eTwinning v celoštátnych médiách: tlačené noviny 11 + 1 televízny šot
Počet medzinárodných eTwinning seminárov organizovaných vo vašej krajine: 3
Počet učiteľov, ktorí sa zúčastnili medzinárodných eTwinning seminárov v roku 2015: 128
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Počet učiteľov, ktorí sa zúčastnili domácich on-line školení: CZ-SK eLearning: 13, webinárov: 252
Počet učiteľov, ktorí sa zúčastnili kontinuálneho vzdelávania: 723
Počet ambasádorov eTwinning: 21 + (1 kandidát).

14.3

Program eTwinning

Program eTwinning -partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl.
Ponúka platformu 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.
Pracovisko NSS pri UNIZA manažuje program eTwinning - partnerstvá škôl od roku 2004. Tento
program Európskej komisie bol do konca roku 2013 pevnou súčasťou Programu celoživotného
vzdelávania. Pre obdobie od 1.1. 2014- 2020 bol eTwinning integrovaný pod program ERASMUS +,
Key Action 2. Úrad centrálnej podpornej služby (CSS) tohto programu pracuje pod vedením Siete
európskych škôl (EUN), medzinárodného zoskupenia 37 európskych ministerstiev školstva, ktorého
úlohou je starať sa o rozvoj európskeho vzdelávania. Na národnej úrovni je program partnerstvo škôl
eTwinning podporovaný 37 úradmi národných podporných služieb. eTwinning je najväčšou komunitou
pre neformálne vzdelávanie učiteľov a žiakov v Európe. Ročný rozpočet programu eTwinning sa
odvíja od počtu obyvateľov krajiny, z ktorého 80 % prichádza od EK v Bruseli a 20 % predstavuje
grant MŠVVaŠ SR. Za 10 rokov sa na Slovensku do programu eTwinning zapojilo 2 239 škôl a 6 250
učiteľov.
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