
Si želite mednarodnega dela in 
sodelovanja z evropskimi šolami? 

Želite pri tem uporabljati 
sodobna informacijska orodja? 

Vas motijo administrativne 
obveze pri prijavljanju šolskih 
projektov?

Kaj je eTwinning?

eTwinning je evropska iniciativa, s katero se spodbuja sodelovanje 

evropskih šol s pomočjo uporabe sodobnih –informacijskih tehnologij. 

V ta namen so na voljo brezplačna orodja za spletno sodelovanje, 

pomoč strokovnjakov iz vse Evrope ter mnogo priložnosti za strokovni 

razvoj.

Kako se lotim eTwinninga?

Čisto preprosto: registrirate se na portal, 

poiščete partnerja na portalu in začnete s 

projektnim delom.

a.  Portal: http://www.etwinning.net

b.  Registracija:  dvostopenjska  -  v prvem koraku vpišete osnovne   

 podatke o sebi, prejmete elektronsko pošto s povezavo, kjer dokončate  

 opis sebe, svoje šole in projektnih želja.

p.s.  Zapišite si uporabniško in geslo, ker ga potrebujete za dostop na svoje  
 namizje na portalu.

Registracija na portalu.
Z iskalnikom partnerjev poiščete šolo in učitelja, ki ustrezata vašim 

željam. Merila iskanja so lahko država, predmet, starost učencev in 

še kaj. Zanimive partnerje uvrstite med svoje stike.

Iskanje partnerjev

Z nekaj kliki začnete svoj projekt ali pa se priključite že obstoječemu projektu.  

Če se odločite za svoj projekt, ga na kratko opišete, počakate na potrditev 

partnerja in delo se lahko začne. Na namizju so vam na voljo komunikacijska 

orodja (npr. blog, forum, mail, koledar), kot tudi prostor za shranjevanje vaših 

izdelkov. 

Projekt

Vsebina in trajanje projektov nista predpisana, saj eTwinning ni 

namenjen dodatni obremenitvi pedagoškega dela temveč  vključevanju 

projektnega dela v redni  predmetnik.

Kakšen naj bo 

moj projekt?

Kako določim vsebino projekta?

Kot že rečeno, vsebina projekta je čisto vaša izbira. Kljub temu si lahko 

na portalu pomagate z opisi primerov projektov, vzorčnimi projekti in 

nasveti za projektno delo v razredu. Na voljo pa vam je tudi evropska 

skupnost učiteljev, ki vam bo z veseljem pomagala.

Mislim, da nisem dovolj 

usposobljen …

Brez panike. V ta namen so po Evropi organizirane eTwinning pedagoške 

razvojne delavnice, poleg tega pa nacionalna svetovalna služba po 

slovenskih šolah izvaja tudi eTwinning predstavitve in delavnice.  Vedno pa 

smo vam na voljo tudi na elektronskem naslovu etwinning@cmepius.si.

No, ja, ampak kaj je tukaj 

zame?

Z delom na eTwinning 

projektih se zagotovo 

strokovno razvijate in  

gradite mrežo stikov po 

celi Evropi. Za vaše delo 

na eTwinning projektih 

lahko prejmete:  državno 

priznanje Zlati kabel za 

najboljše eTwinning projekte, 

evropsko nagrado za najboljše 

projekte , po končanem 

projektu pa ste upravičeni 

tudi do 2 točk za 

napredovanje.

Nič "ne vem", brž na spletno stran http://www.etwinning.net.  

Opravite nujne formalnosti in začnite s projektom. Skupnost 

evropskih šol in učiteljev vas nestrpno pričakuje!

No ja, ne vem…

Pokličite nas na 01/586-42-32 ali nam 

pošljite sporočilo na etwinning@cmepius.si. 

Tukaj smo zato, da vam pomagamo pri vaših 

prvih korakih v eTwinning svet. 

Še vedno v dvomih? 

Vtis učitelja?

Poišči nekaj vtisov učiteljev

Primeri projektov. Kontakt

CMEPIUS

NSS - eTwinning nacionalna svetovalna služba

Ob železnici 16

1000 Ljubljana

T: 01/586-42-32

F: 01/586-42-31

E: etwinning@cmepius.si

Potem je eTwinning kot nalašč za vas!
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LOOR - Living with Our and Others' Religions - 

Together in Diversity
Projekt poteka na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju v sodelovanju s partnerji iz Litve.

Projekt se loteva teme spoznavanja in razmevanja različnih religij. S skupnim delom in odkrivanjem 

novih znanj so učenci postali bolj strpni in odprti do drugačnih verskih praks. V projektu so učenci iz 

Slovenije in Litve najprej raziskali pomen religije na  njihovi šoli, v njihovi skupnosti in državi. Skupaj 

so izdelali koledar različnih verskih praznikov s pojasnili o njihovem pomenu, izdelali so tudi zasnovo 

sakralnega objekta v katerem bi lahko našle prostor vse religije.

Biblioprevention (Comenius Regio Project)
Projekt poteka na Osnovni šoli Rodica v sodelovanju s partnerji iz Poljske.  

Projekt kombinira tradicionalne in sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. Sam 

projekt je nastal v okviru programa Comenius kot t.i. Regio projekt in je svoje delo nadgradil z 

delom v eTwinning okolju. Učenci bodo z branjem razvijali načine kako se spopasti z nasiljem 

v šoli, svoje izkušnje pa bodo izmenjali z vrstniki na Poljskem. Začetno komunikacijo 

namenjeno spoznavanju bodo nadgradili s skupniim odkrivanjem metod reševanja 

vsakodnevnih šolskih izzivov.

Miracle of nature
Projekt poteka v VVZ Kurirček iz Logatca v sodelovanju s partnerji iz Romunije, Združenega 
Kraljestva, Poljske in Bolgarije.

eTwinning projekti so primerni tudi za najmlajše kar prikazuje ta projekt. Malčki bodo v projektu zbirali in 

objavljali fotografije naravnih znamenitosti skozi različne letne čase. Otroci bodo na ta način spoznali 

naravne znamenitosti v Evropi, hkrati pa se bodo naučili uporabe sodobnih večpredstavnih orodij ter 

uporabe spleta. 

Sustainable Development: Energy, Transport and Water
Projekt poteka na Ekonomski in trgovski šoli Brežice v sodelovanju s parterji iz Španije in Portugalske.

Ta projekt je odličen primer vključitve eTwinning projekta v redni predmetnik. Dijaki so v tem projektu raziskali 

okoljske probleme z naravoslovnega in ekonomskega vidika. Poskušali so poiskati vzroke in posledice ter 

pripraviti rešitve, ki bi lahko pomagale pri odpravljanju okoljskih težav. Projekt je potekal na Ekonomski in 

trgovska šola Brežice pod vodstvom ga. Elene Mlakar.

LLT - Lifelong Learning Teachers
Projekt poteka na Osnovni šoli Horjul v sodelovanju s partnerji iz 59 evropskih držav.

To je poseben projekt v katerem sodeluje 60 šol iz cele Evrope. V projektu želijo vzpostaviti skupnost 

učiteljev, ki bi si medsebojno pomagali pri projektnem delu in reševanju vsakodnevnih težav. Pomemben 

del njihove skupnosti je objavljanje primerov dobrih praks. Za razliko od ostalih projektov v tem sodelujejo 

učitelji in s tem skrbijo za svoj strokovni razvoj.

Blog IES Alarnes 

Projekt poteka na gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana v sodelovanju s španskimi partnerji.

Projekt Blog IES Alarnes je primer učinkovite uporabe orodij, ki so na voljo na eTwinning portalu za 

dopolnjevanje izobraževalnega procesa. Pri pouku španskega, angleškega in francoskega jezika bodo 

s pomočjo spletnih dnevnikov (blogov) komunicirali s svojimi vrstniki v Španiji. Dijaki bodo tako lažje 

vadili uporabo tujega jezika v varnem spletnem okolju, učitelji pa bodo lažje spremljali napredek.

Primeri projektov.
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