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14  Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl 

14.1 Všeobecné informácie 

 

14.1.1     Adresa 

Žilinská univerzita v Žiline  

NSS pri UNIZA   

Univerzitná 1 

010 26 Žilina 

 

14.1.2    Projektová manažérka  

Ing. Ľubica Sokolíková. 

tel. 041-513 50 70  

e-mail: sokolikova@uniza.sk 

14.2 Najdôležitejšie udalosti v roku 2018 

MŠVVaŠ SR zaradilo program eTwinning do Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy na školský 

rok 2018-2019. Vzhľadom na pozitívne prínosy projektu eTwinning  odporučilo všetkým školám, aby sa 

zapojili do tohto programu a využili tak benefity, ktoré poskytuje tak žiakom ako aj pedagogickým 

zamestnancom. Koncom roka 2018 na spoločnej porade s centrálou v Bruseli sa MŠVVaS SR zaviazalo 

začleniť eTwinning do školských vzdelávacích programov. 

Pracovisko eTwinning stále pokračuje vo vzdelávaní v rámci akreditácie na kontinuálne vzdelávanie 

učiteľov „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“. O toto vzdelávanie je veľký 

záujem, každoročne ho absolvuje  okolo 1 000 učiteľov z rôznych stupňov slovenských škôl. Program 

eTwinning nadobudol v roku 2018 nový, hlavne sociálno-spoločenský rozmer, keďže Európska komisia 

mu priznala dôležitú úlohu pri stieraní medzikultúrnych rozdielov v Európe a pri komunikácii a zbližovaní 

detí a mladých ľudí rôznych národov. 

Cez databázu škôl programu eTwinning si môžu učitelia nájsť partnerov pre všetky programy 

a podprogramy  Erasmus+, hlavne K1 a K2 – mobility a strategické partnerstvá škôl. eTwinning je plne 

prepojený so systémom School Education Gateway, ktorý ponúka celú škálu vzdelávacích programov, 

mobilít pre učiteľov a žiakov a spolupráce škôl s neziskovými organizáciami a s tretím sektorom v celej 

Európe. V minulom roku sa eTwinning otvoril aj pre študentov pedagogických štúdií, takže už noví 

učitelia (absolventi) budú schopní zavádzať tento inovatívny spôsob vyučovania vo svojej praxi. 

Pracovisko eTwinning začalo spolupracovať s Katedrou anglického jazyka a literatúry Fakulty 

humanitných vied UNIZA, kde bude postupne oboznamovať študentov s projektovým vyučovaním 

eTwinning. 
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V roku 2018 bolo vyslaných vyše 150 učiteľov na pedagogické konferencie, semináre a zahraničné 

vzdelávanie akcie. 

14.3 Program eTwinning 

Program eTwinning - partnerstvo škôl predstavuje komunitu európskych škôl. eTwinning podporuje 

spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií tak, že školám 

poskytuje podporu, nástroje a služby. 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, zdieľanie 

zdrojov a on-line vzdelávanie. 

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 38 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 – doposiaľ sa zapojilo vyše pol milióna učiteľov. 

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 14 rokov sa na Slovensku do programu 

eTwinning zapojilo 2 919  škôl a 9 156 učiteľov. 

 

 

 

 

 

 


