
eTwinning na škole           

V tomto školskom roku sa na našej škole rozbehol medzinárodný projekt eTwinning.  

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a 

komunikačných technológií a za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. 

 

V mesiaci október začala naša škola spoluprácu s partnerskou školou v Turecku. 

Projekt bude prebiehať celý školský školský rok 2017 – 2018 pod názvom:“ Learn it 

together, do it together!“  

 

Hlavným cieľom projektu je, aby si žiaci našej školy uvedomili, že aj žiaci z iných krajín sa 

učia rovnaké témy ako oni, že cudzí jazyk by mal byť procesom komunikačných aktivít. 

Projekt rozvíja kultúrne a jazykové zručnosti žiakov – čítaním a písaním článkov o svojej 

krajine a kultúre, rozvíja schopnosť hovorenia a písania žiakov. Vymenia si vedomosti o 

svojej krajine, meste, škole, kultúre a náboženstve. Pomôže nám získať priateľov z iných 

krajín a získať pocit spolupatričnosti, učením sa cudzieho jazyka. Žiakom našej školy pomôže 

získať skúsenosti s používaním digitálnych médií a rozvíjať schopnosť tímovej spolupráce. 

 

Naplánované aktivity s partnerskou školou: 

1. Sladký november: Zoznámenie sa navzájom, zoznámenie sa so školou, mestom, krajinou. 

2. December: Naše turistické miesta. Naše Vianoce, výmena darčekov. 

3. Január: Písanie listov o zimných prázdninách, spoločné črty trávenia voľného času. 

4. Február: Späť do školy. Native speaker v triede, Slovensko vs. Turecko. 

5. Marec: Jazyková reťaz s tričkami, pozdravy. 

6. Apríl: Módny časopis; obliekanie – kultúrne, náboženské rozdiely. 

7. Máj: Vážime si naše mamy – divadelné predstavenie /drama/. 

8. Jún: Ročné výročie našej etwinning spolupráce, maratón spolupráce. 

 

 Naši a tureckí žiaci komunikujú tiež prostredníctvom facebooku, kde majú vytvorenú svoju 

skupinu „etwin“. V projekte je zapojených celkovo 96 žiakov a 4 učiteľky. 

 

Veľmi aktívne sa podieľa na tejto spolupráci žiak 9.A triedy Martin Novysedlák, ktorý je náš 

hlavný  administrátor, ktorého zručnosti využívania webových nástrojov sú na veľmi vysokej 

úrovni. Pomáha nám natáčať videá, fotiť, pracuje s padletom a veľmi aktívne sa pohybuje 

v priestore Twinspace, v ktorom prebieha komunikácia s našimi partnermi.  

 

Spoločne proti predsudkom! 

 

                                                                                                                                                   PK - CJ 



 

 

  

 

 


