
eTwinning



Online platforma pro spolupráci 

a komunikaci učitelů, pedagogů, 

knihovníků, tříd a škol MŠ, ZŠ, SŠ.

Co je to eTwinning?



Kdo se může do eTwinningu zapojit?

• Všechny členské státy EU (zkuste napsat seznam 27 členů EU).

• Další nečlenské státy v Evropě: Albánie, Bosna a Hercegovina, 

Severní Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko

a Turecko.

• Do eTwinning Plus jsou zapojené také země sousedící s 

Evropou: Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Tunisko, Jordánsko 

a Libanon.





Jaké výhody eTwinning má?

• Propojuje učitele a žáky napříč Evropou bez nutnosti vycestování.
• Umožňuje porovnávat jazyky, život, zkušenosti a pohledy na rozmanitá 

témata různých zemí.
• Žáci i učitelé využijí své jazykové dovednosti v praxi .
• Žáci pracují na něčem netradičním, novém a zajímavém, mezipředmětovém.
• Žáci využívají informační a komunikační technologie, které zkracují vzdálenosti, 

a umožňují tak studentům a učitelům navštívit a prozkoumat i jinak vzdálené
a obtížně dostupné kouty Evropy.

• Třídy se seznamují se a vyměňují si nápady s jinými učiteli a obohatí tak své 
zkušenosti

• Účastníci se dozvědí něco o jiných kulturách a seznámí ostatní s naším 
prostředím.



Jak to funguje?

1) Vymyslíme téma projektu (téma, cíle, věk žáků, jazyk

projektu).

2) Vložíme základní informace o projektu na eTwinning.

3) Čekáme, jestli se k nám někdo připojí (snažíme se najít

alespoň jednu partnerskou školu z jiné země, může jich

být ale mnohem více, př. 2–16).



Ukázky úspěšných projektů

• True Stories from WW2.

• Just like me.

• Europe – different houses, one community.



True Stories from WW2

Projekt se zaměřil na dějepisné učivo druhé světové války pro první stupeň. Formou

rozhovorů s pamětníky zkoumal tehdejší životy lidí v Polsku a Česku. Pomocí příběhu

hrdinů, jakými byli Irena Sendler a Nicholas Winton, dával příklad dnešním mladým

lidem. Díky četbě příběhu „Hanin kufřík“ nutil žáky vcítit se do příběhu tehdejších lidí.

Autor projektu: Martina Teichmannová, ZŠ Lanškroun, nám. Aloise Jiráska 139
Partneři: Česká republika, Polsko 
Jazyk projektu: čeština, angličtina, polština



Just like me

Motto projektu je: Všechny děti na světě jsou stejné, i když vypadají jinak. Projekt byl

zaměřen na cestování, poznávání cizích zemí, národů, stylů života. Proto se eTwinneři

vydali na dlouhou cestu, aby poznali, jak žijí děti v jiné části světa. Získané informace

sdíleli s ostatními týmy. Společně pak vytvořili průvodce po nejkrásnějších místech

daných zemí.

Autor projektu: Renata Večerková, Základní škola Komenského náměstí, Kroměříž
Partneři: Česká republika, Itálie, Řecko, Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Gruzie
Jazyk projektu: angličtina



Europe – different houses, one community

Na základě různých místností v domě partneři zpracovali zadaná témata a vzájemně

zkoumali shody a rozdíly svých životů. V rámci života v ložnici například srovnávali kulturu

oblékání a uspořádali módní přehlídku. Žáci natáčeli videa o svém studentském pokoji, aby

ten svůj mohli porovnat s vrstevníky z Evropy. V rámci života v koupelně vznikl osmijazyčný

slovník základních pojmů a poté žáci i pedagogové odpovídali na otázky v dotazníku o životě

v koupelně, výsledky pak mohli společně sdílet prostřednictvím twinspace.

Autor projektu: Eva Münchová, Ondřej Černý, Michaela Sicová, Jana Vacková, ZŠ Okružní, Most
Věk žáků: 11–16 let
Partneři: Švédsko, Nizozemí, Španělsko, Francie, Polsko, Itálie, Německo 
Jazyk projektu: angličtina


