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Dům zahraniční spolupráce

• www.dzs.cz

• organizace přímo řízená MŠMT ČR

• administrace programů a aktivit iniciovaných Evropskou 
komisí v různých oblastech vzdělávání

• člen sítě organizace European Schoolnet (EUN, Brusel)

http://www.dzs.cz/


Co je to vlastně ten 
eTwinning?

menti.com  8137203

https://www.menti.com/i9e6q14ixp


eTwinning

• spolupracující komunita evropských škol, učitelů a žáků

• zaměřený na mezinárodní spolupráci

• nabízí bezpečné prostředí pro společnou práci

• součást programu Erasmus+

• podporuje:

• spolupráci na dálku online

• používání cizího jazyka

• zvyšování digitální gramotnosti u žáků, studentů i 
učitelů



etwinning.net



etwinning.cz



eTwinningové projekty

• zdarma
• prostředí pro projektovou spolupráci
• minimálně dvě partnerské školy
• možnost více projektů zároveň
• volba délky projektů
• snadná registrace
• možnost propojení s programem Erasmus+
• profesní růst učitele



Další možnosti eTwinningu

• národní projekty
• od školního roku 2014/2015
• odstranění jazykové bariéry

• eTwinning Plus
• spolupráce s partnerskou školou mimo 

Evropskou unii
• Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko, 

Tunisko a Ukrajina



Průběh projektu

• registrace školy a učitele
• hledání partnera
• diskuze o projektu
• registrace projektu
• spolupráce
• hodnocení
• ocenění



Jak začít?



A kde skončit…



A jak to tedy může 
vypadat?



DICE

Dvě italské školy (4.třída)
Jedna česká škola (7.třída)



O projektu

• projekt se týkal digitálního občanství

• šesti aspektů:
RESPEKTUJ SEBE
RESPEKTUJ OSTATNÍ
VZDĚLÁVEJ SEBE
VZDĚLÁVEJ OSTATNÍ
CHRAŇ SEBE
OCHRAŇUJ OSTATNÍ

• projekt rozdělen do tří částí
• v každé části řešili jeden problém české děti a jeden 

problém italské děti



O projektu

• celoroční projekt, anglický jazyk
• žáci si navzájem vyráběli studijní materiály
• žáci ke studijním materiálům vytvářeli pro své 

spolužáky kvízy pro ověření, zda danou problematiku 
zvládli

• žáci se během projektu seznamovali s novými 
aplikacemi

• žáci se učili spolupracovat
• žáci si vyzkoušeli být učiteli



Přínos

• změna role žáků – nebyli příjemci informací, 
vytvářeli je

• materiály museli nastudovat, vybrat to důležité a 
přizpůsobit mladším žákům

• projekt ukázal, že téma digitálního občanství lze 
realizovat nejen v hodinách informatiky, ale i v 
jiném předmětu

• https://twinspace.etwinning.net/26699/home

https://twinspace.etwinning.net/26699/home


Děkuji
za pozornost.
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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


