
   

Tisková zpráva 
 
Dům zahraniční spolupráce 
9. října 2015, Praha 
 
eTwinning završil oslavy svého desátého výročí Národní konferencí eTwinning 
v Praze 
 
Aktivita Evropské komise eTwinning, která podporuje on-line spolupráci škol na dálku za pomoci 
informačních a komunikačních technologií, slaví v letošním roce 10 let svého vzniku. Vyvrcholení 
oslav spojené s předáváním Národních cen eTwinning 2015 proběhlo na Národní konferenci 
eTwinning v Praze ve dnech 8. – 10.10. 2015. Podporu učitelům, kteří aktivně využívají technologie 
pro mezinárodní spolupráci, vyjádřila svou přítomností také náměstkyně ministryně školství pro 
řízení sekce legislativy a strategie Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, PhD.  
 
eTwinning je největší komunita učitelů a škol v Evropě, do které je zapojeno více než 425 000 evropských 
učitelů a 144 000 škol. V České republice spolupracuje online v rámci komunity eTwinning přes 7 000 
českých učitelů z více než 3 100 škol. Portál www.etwinning.net poskytuje učitelům zdarma bezpečné 
prostředí a nástroje, díky kterým spolu mohou školy spolupracovat na dálku. Aktivita eTwinning je od roku 
2014 součástí programu Erasmus+ a od svého vzniku v roce 2005 je také podporována Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
Na výroční národní konferenci v Praze, které se účastnilo více než 100 učitelů, byly oceněny nejlepší české 
etwinningové projekty v letošním roce. Projekty škol různého stupně od mateřských škol až střední odborné 
školy ukazují, že on-line spolupráci škol lze realizovat na všech stupních vzdělávání a ve všech vyučovacích 
předmětech. Při svém úvodním projevu zdůraznila náměstkyně Dana Prudíková také fakt, že vzdělávání 
prochází velkou reformou a že „je to poprvé v historii, kdy rodiče a učitelé nemají zkušenosti s nástroji, které 
budou děti v dospělosti používat. Aktivita eTwinning je jedním z příkladů, jak technologie zapojit do 
vzdělávání, aniž by se ztratil jeho hlavní cíl – vzdělávat se, poznávat sebe navzájem i svět kolem nás, učit se 
komunikovat a řešit problémy.“ 
 
Aktivita eTwinning nabízí své možnosti učitelům i v budoucnu. Dům zahraniční spolupráce, který je 
Národním podpůrným střediskem pro eTwinning, ročně proškolí přes 1 000 českých učitelů na metodických 
seminářích v krajích a online webinářích. Školy, které zatím s eTwinnigem nemají zkušenost, si mohou 
bezplatně objednat i školení na míru pro svou školu. Oblíbené jsou také zahraniční kontaktní semináře, na 
kterých si mohou čeští učitelé najít partnera tváří v tvář.   
 
Užitečné odkazy:  
Evropský portál eTwinning: www.etwinning.net  
Podpůrná webová stránka pro české učitele: www.etwinning.cz   
Facebook: https://www.facebook.com/CZeTwinning 
Twitter: https://twitter.com/eTwinningEUN_CZ  
 
Pro více informací, prosím kontaktujte: 
Mgr. Pavla Šabatková  
Dům zahraniční spolupráce 
pavla.sabatkova@dzs.cz 
 
Dům zahraniční spolupráce  
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je 
také Národní agentura Erasmus+. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo 
www.naerasmusplus.cz. 
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