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Katere drKatere držžave so vkljuave so vključčene?ene?
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• Zakaj projekt e-partnerstvo?
Kako začeti?
Kako izvajati?

• Kako poiskati partnerje?
Vstop projekt
Začeti projekt

• Urejati eTwinning portal

• Kako kontaktirati s partnerji?

PovzetekPovzetek
12/04/2010    Tatjana Gulič 3



4

Zakaj projekt eZakaj projekt e--partnerstvo?partnerstvo?

Preprosto
Delo na daljavo
Raznolike teme
Motiviranje učencev
Medkulturno sodelovanje
Tehnološka znanja
Brezplačna orodja in programi
Različna priznanja tudi točke za 
napredovanje
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http://www.cmepius.si/
◦ v programu Comenius

Znak kakovosti eTwinning

◦ NACIONALNI ZNAK KAKOVOSTI

◦ EVROPSKI ZNAK KAKOVSTI – prijava ni potrebna!

Na prvi strani Cmepius:
http://www.cmepius.si/etwinning.aspx
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Točke za napredovanje

Z dvema točkama se ovrednoti 
naslednje aktivnosti:

koordinatorstvo projekta eTwinning oziroma aktivna udeležba na 
eTwinning mednarodni pedagoški (nosilec enega predmetnega področja, 
vodja delavnice, poročevalec) delavnici,

◦http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/Cmepius/tocke/splos
na_navodila_jun09.pdf
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Kako se pripraviti?Kako se pripraviti?

Kakšne so vaše potrebe?
Kakšni so vaši cilji?
Kaj naj bi bil vaš izdelek?
S kom bi sodelovali? Kako poiskati 
partnerje?
Pedagoški vidiki
Organizacijski vidiki, časovno, tehnično,…
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Tehnične zahteve

Brskalniki:
◦ Microsoft Intenet Explorer
◦ Mozilla Firefox
◦ Google Chrome
◦ Opera
Brskalniki morajo imeti vključeno:
◦ Javascript/Scripting
◦ Shranjevanje piškotkov (Cookies)
◦ Nameščen mora biti Adobe Flash Player
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Kako izvajati?Kako izvajati?

Uporaba portala eTwining

Registracija
◦ Predstavite se

Spol, jezik, ki ga boste uporabljali, predmeti, ki jih 
poučujete, fotografija

◦ Poiščite svojo šolo oz. predstavite svojo šolo
Geografsko, število učencev,…

Pošlji registracijo
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http://etwinning.net/

Izberi jezik

Prvi pristop
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Izberi jezik
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Kako izvajati?Kako izvajati?

DESKTOP DESKTOP (namizje)(namizje): vaše zasebno 
vstopno okno

DOMOV
◦ Osnovno delovno okolje
◦ Uradna obvestila
MOJ PROFIL
◦ Spremembe profila - opisa
◦ Moji projekti in partnerji, moje ideje, moje eTwinning življenje

IZKANJE PARTNERJEV
◦ Iskanje po ključnih besedah: državah, regijah, šolah, jezikih, 

predmetih, starosti učencev,…

MOJI PROJEKTI
MOJI KONTAKTI
GRADIVA
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Včasih se pojavi uradno obvestilo o 
on-line delavnici - webinarju
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Prej preveri, če je šola že 
vpisana preden dodaš šolo.
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Izberi sliko in jo 
potrdi
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Razširi možnosti 
za iskanje
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Seznam projektov
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Lahko uporabite kot 
shrambo in po njej tudi 

iščete
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Kako začeti projekt?

Projekt dogovorite z enim od partnerjev iz svoje 
baze
Predhodno dogovorite 
◦ kdo bo prijavil nov projekt (eden izpiše podatke, drugi le 

potrdi)
◦ naslov projekta,
◦ cilje, 
◦ kratek opis,
◦ jezik komunikacije, starost učencev, predmetno 

področje, orodja
Cilje projekta
Delovne postopke
Pričakovane rezultate
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1. Ustvarite nov projekt

Ustvari nov 
projekt
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2. Izberite enega partnerja
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3. Izpolnite zahtevana polja
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Kasneje lahko spremenite

vse zgoraj omenjeno….
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Spremenite podatke o 
projektu in ustvarite sliko, ki 

prestavi projekt
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Novi parnerji ali…
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…spremenite vlogo sodelujočih
in jim dodelite več pravic (ali 
odvzamete)
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Urejanje spletne učilnice
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Včasih je potreben vpis
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Pogled v e-učilnico
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Hiter dostop do drugih učilnic

klik
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Za nove naslove v učilnici -kazalo

Zapišemo 
ime strani

Popravimo ime, 
izbrišemo

Najprej klik na 
Project activities
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Dejavnosti so

Sodelovalne dejavnosti
◦ Splotni dnevnik - Blog
◦ Oglasna deska
◦ Wiki
Organizator vsebine
◦ Knjižnica dokumentov
◦ Galerija slik
◦ Spletna stran
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Za dodajanje novih dejavnosti

najprej klik na 
Project Activities

nato 
Add Application
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Dejavnosti

Izbereš, primeš
in potegneš
kamor želiš
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Staff room - Zbornica

Rezervirano le za 
učitelje, učenci tega ne 

morejo videti
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Kotiček za učence
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Povabite učence
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Ko potrdite, dobite … lahko določite tudi 
vlogo učenca

Enako dobite tudi na vašo e-pošto, ki jo 
lahko potem posredujete učencu
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Chat, on-line pogovor
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Zadnje spremembe, zadnji dostop…
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Spletni dnevnik
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Nastavitve…



49

Vstavimo video iz zunanjega vira

Na You tubu poiščemo 
URL naslov in ga 

kopiramo
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Zapremo, končamo projekt, lahko pa ga 
ponovno odpremo
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Odpremo “New post”
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Prilepimo povezavo in 
določimo velikost, potrdimo 

ohranitev razmerja

Vstavimo povezavo, pripišemo tekst, 
shranimo in objavimo
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Kako kontaktirati s partnerji?

Chat –e-učilnica (TwinSpace)
Google - mail, chat, video,…
Video konference
◦◦ VOXVOX (https://vox.arnes.si/) – dostopno za Slovence, 

uporabnike Arnes storitev zastonj, potem pa pošljemo 
naslov učilnice partnerjem.
◦◦ LearnCentralLearnCentral (http://www.learncentral.org) –

Elluminate – prijava brezplačna, je pa omejitev le trije 
partnerji hkrati

Wiki strani, primer: http://www.wikispaces.com/
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Viri

eTwinning, Navodila za uporabo 2.0(Robert 
Marinšek), Ljubljana, 2009
Step-by-Step Support, Learning to use
your TwinSpace
(http://www.etwinning.net/en/pub/help/t
winspace_guidelines.htm ) -help
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ŠŠe e pvezavepvezave na spletne stranina spletne strani

NSS- CMEPIUS
http://www.cmepius.si/

eTwinning vstopna stran
http://www.etwinning.net/sl/pub/index.htm
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