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Zbierka webinárov vznikla na podporu všetkých učiteľov, ktorým záleží na
ich profesijnom rozvoji, chcú sa neustále vzdelávať a napredovať. 
Ambasádori eTwinning a vybraní experti z praxe pripravovali počas celého
školského roka 2020/2021 kvalitný vzdelávací obsah vo forme webinárov
na rôzne témy. Témy súviseli s inovatívnym spôsobom vyučovania, s
prácou v medzinárodných školských projektoch, s využívaním digitálnych
nástrojov pri online výučbe, s mediálnou gramotnosťou učiteľov ako aj
žiakov. Témy sa zameriavajú aj na rozvoj emocionálnej inteligencie,
komunikačných zručností, ako aj na rozvoj sociálnej inteligencie a
"wellbeing-u" v škole.
Vybrané témy webinárov predstavovali aj inšpiračné stretnutia učiteľov,
kde pedagógovia z praxe, víťazi Národných cien eTwinning, zdieľali svoje
know-how o tom, ako sa im darí v školách realizovať medzinárodnú
spoluprácu škôl.
Celkovo sa podarilo za školský rok 2020/2021 realizovať 137 webinárov,
ktorých lektormi boli ambasádori programu eTwinning. Ide o skúsených
pedagógov a lektorov, ktorí sú aktívni nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí. Ich cenné skúsenosti sú zachytené v hodinových vzdelávacích
celkoch. Niektoré témy na mediálnu gramotnosť a dezinformácie (čo je
hlavná téma roka 2021 v eTwinningu) a témy o vzdelávaní detí so
špeciálno-výchovnými potrebami boli lektorované expertmi z praxe. 
Všetky realizované webináre vydávame sumárne v tejto publikácii. Veríme,
že každý učiteľ si nájde v tejto zbierke oblasť, ktorá ho zaujíma. Ku
každému tematickému celku je k dispozícii link na spustenie nahrávky a pri
niektorých témach je voľne dostupná aj prezentácia na stiahnutie.

Tešíme sa, že už 16 rokov môžeme byť vašou podporou.

Veľa radosti pri vašom vzdelávaní vám praje
tím eTwinning Slovensko

Úvod
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https://youtu.be/d5HP8YFjl1k

https://youtu.be/RqxPQlF5v14

Pre začiatočníkov - ako ďalej po
registrovaní sa v eTwinning

TwinSpace priestor a chronológia
projektu - pre začiatočníkov

https://youtu.be/Qa10iea4sjU

Na tomto webinári si ukážeme ako pracovať v TwinSpace
priestore. Ako zoradiť projektové úlohy - organizácia
projektu a nápady projektových výstupov.

B 
a 

b 
j a

 č
 k

 o
 v

 á
   

  D
 a

 r 
i n

 aeTwinning projekty ako súčasť
atestačného portfólia
Ukážeme si, čo môže obsahovať atestačné portfólio. Ako
eTwinning projekty využiť ako súčasť portfólia: ako
postupovať, ukážka realizovaných projektov. Príďte sa naučiť
ako profesijne rásť aj pomocou eTwinning projektov.
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Ako postupovať po prihlásení sa do eTwinningu. Pre
začiatočníkov- hľadanie projektových partnerov, ako vytvoriť
projekt, spolupráca s partnerskými školami. Ukážka
projektov a výstupov. Ukážka návrhov kolaboratívnych
výstupov v projekte.

https://bit.ly/3kzKufd_prezentácia

https://youtu.be/d5HP8YFjl1k
https://youtu.be/RqxPQlF5v14
https://youtu.be/Qa10iea4sjU
https://bit.ly/3kzKufd_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/BPYJYyodJ1Y

https://youtu.be/_EwtKeowIGA

CLIL v projektovom vyučovaní 
a v projektoch eTwinning

Microbit vo vzdelávaní

https://youtu.be/V11tj6hQZWw

Programovateľný mikropočítač a jeho využitie v projektovom
vyučovaní. Žiak sa naučí programovať blokovo text, obrázok
a dokáže prepájať s rôznymi zariadeniami. Rozvoj kreativity,
digitálnych zručností a prepojenie aj s inými predmetmi ako
biológia alebo chémia. Na danom webinári si vysvetlíme
základné pojmy a ako zapojiť danú problematiku do
projektového vyučovania. Hosť webinára: odborník v danej
problematike Ing. Stanislav Petro zo ZŠ Bernolákova Vranov
nad Topľou.

Bezpečnosť v eTwinning projektoch
Na webinári si ukážeme ako dodržiavať bezpečnosť žiakov pri
ich vzájomnej komunikácii a tvorbe projektov medzinárodne.
Ukážka dodržiavania GDPR v praxi a takzvaná "netiketa". 
Aj vy sa môžete stať súčasťou komunity pedagógov
spolupracujúcich na projektových úlohách v eTwinning.
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CLIL sa zameriava na integráciu cudzieho jazyka do
nejazykových predmetov. Túto metódu je možné využiť aj 
v projektovom vyučovaní a realizácii medzinárodných
projektov eTwinning. Na webinári si ukážeme skúsenosti 
z tejto oblasti z praxe.

https://bit.ly/3iot2rn_prezentácia
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https://bit.ly/2UjxAHH_prezentácia

https://youtu.be/BPYJYyodJ1Y
https://youtu.be/_EwtKeowIGA
https://youtu.be/V11tj6hQZWw
https://bit.ly/3iot2rn_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/2UjxAHH_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/Owm2oR49xYY

https://youtu.be/K3oyRIdBI4c

Pasivita žiaka sa stane minulosťou 

Platforma Nearpod aj jej využitie 
v projektovom vyučovaní

https://youtu.be/1JVlZJqZ4SE

Pomôžeme vám nájsť odpovede na tieto otázky: Ako môže
byť vyučovací proces interaktívny pomocou Nearpod? Ako
udržať pozornosť žiakov, vidieť ich rast alebo ich nedostatky
v pochopení učiva priamo online s individuálnym prístupom?
eTwinning a jeho využitie nielen na profesijný rast, ale aj na
motiváciu a medzinárodnú spoluprácu.

Motivácia - nástroj k úspešnému
vzdelávaniu
Webinár ako úspešne motivovať seba ako pedagóga, žiakov 
a nepodľahnúť syndrómu vyhorenia. Zmena nastala vo
vyučovaní online a strácame motiváciu nielen my učitelia ale
aj samotní žiaci. Zopár nápadov dobrej motivácie a
organizácie výučby tak, aby sme nepodľahli syndrómu
vyhorenia s využitím eTwinning projektov. Na webinári si
ukážeme zopár nápadov z praxe, ktoré sa môžu stať dobrým
motivačným prostriedkom.
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V tomto webinári si ukážeme rôzne aktivity využiteľné na
hodinách. Ukážeme si ako eTwinngové projekty aktivizujú
žiakov. Hry a aktivity, ktoré motivujú žiakov a zároveň
pomáhajú učiteľom plniť výchovno-vzdelávacie ciele.
Vytvorenie kahoot kvízu, maze hry alebo pexesa v online
priestore. 
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https://bit.ly/2VYuzgi_prezentácia

https://bit.ly/2UvBywF_prezentácia

https://youtu.be/Owm2oR49xYY
https://youtu.be/K3oyRIdBI4c
https://youtu.be/1JVlZJqZ4SE
https://bit.ly/2VYuzgi_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/2UvBywF_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/aHPu1o9oiwM

https://youtu.be/RuP8zrdyMZA

Učiteľ tvorca vzdelávania - "smart
school"

Učebné štýly a príprava vyučovacej
hodiny
Každý žiak je jedinečný, každý sa inak učí. Žiak získava
vedomosti a zručnosti pomocou rôznych štýlov učenia. My
učitelia by sme mali zaradiť čo najviac aktivít pre rôzne
učebné štýly žiakov. Na danom webinári si ukážeme ako
zostaviť vyučovaciu hodinu s online aktivitami, interakciou
žiakov s individuálnym prístupom pre zavedenie novej
učebnej látky z predmetu anglický jazyk a s upevnením učiva.
Dané ukážky však môžu poslúžiť aj ako inšpirácia pre iné
predmety, nakoľko eTwinning projekty sú prepojením
viacerých predmetov a podporujú všetky učebné štýly.
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V tomto webinári si ukážeme rôzne IKT nástroje využiteľné
vo výučbe akéhokoľvek predmetu. Žiaci využívajú moderné
aplikácie, mobilné telefóny a my učitelia môžeme tieto
moderné prostriedky využiť vo vzdelávaní napr. aj pri tvorbe
výstupov v projektoch eTwinning. Vzdelávanie a učenie sa
musí inovovať. Dnešné online vzdelávanie si vyžaduje znalosť
práce s technológiami. Ukážeme si aplikácie, ktoré môžete
využiť aj pri dištančnom vzdelávaní či tvorbe projektových
výstupov v eTwinning projektoch: ChatterPix, Voki, tvorba
eBook knihy, plagátov.
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https://bit.ly/3Bl4TKT_prezentácia

https://youtu.be/aHPu1o9oiwM
https://youtu.be/RuP8zrdyMZA
https://bit.ly/3Bl4TKT_prezent%C3%A1cia


             Ambasádorka eTwinning   
             Základná škola Dargovských
             hrdinov, Humenné

Ivana Čepová

Webináre (4)
Program eTwinning – príprava a realizácia medzinárodných
projektov
Google dokumenty
Google formuláre
Google prezentácie

             Ambasádorka eTwinning
             Základná škola Štefana Šmálika
             Tvrdošín

Ivana Šoltésová
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https://bit.ly/36CZS2l_prezentácia

https://youtu.be/XifgK9N_U14

Google dokumenty

Google formuláre

https://youtu.be/7OlkWT8Phh8

Google formuláre – možnosť vytvorenia rýchleho prieskumu,
tvorba dotazníkov, testov, plánovanie aktivít, zdieľanie,
spolupráca.... príklady formulárov, ich využitie na
vyučovacích hodinách a v medzinárodných projektoch
eTwinning.
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 aProgram eTwinning – príprava 
a realizácia medzinárodných
projektov
Účastníkom bude predstavený konkrétny eTwinning projekt
a postup pri založení medzinárodného projektu eTwinning.
Počas webinára budú mať účastníci možnosť spoznať portál
eTwinning, osobný priestor eTwinning Live a TwinSpace -
priestor pre realizáciu projektu s ponúkanými nástrojmi.
Predstavené budú tiež základy práce s vybranými nástrojmi
WEB 2.0. Hostia: Mgr. Václav Fišer, Mgr. Zdeněk Heteš
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Tvorba dokumentov pomocou inteligentných úprav a
nástrojov s možnosťou spolupráce viacerých na rovnakom
dokumente v rovnakom čase, ich zdieľanie.... príklady
dokumentov, ich využitie na vyučovacích hodinách a 
v medzinárodných projektoch eTwinning.

https://youtu.be/aFHC3UYPxDE

https://bit.ly/3Bjs4VP_prezentácia

https://bit.ly/3iggVfN_prezentácia

https://bit.ly/36CZS2l_prezent%C3%A1cia
https://youtu.be/XifgK9N_U14
https://youtu.be/7OlkWT8Phh8
https://youtu.be/aFHC3UYPxDE
https://bit.ly/3Bjs4VP_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3iggVfN_prezent%C3%A1cia


https://bit.ly/3hLMNtQ_prezentácia
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 aGoogle prezentácie
Chcete jednoducho vytvoriť prezentáciu, oživiť ju pomocou
efektných animácií, prispôsobených nákresov, hladkých
prechodov, množstvom rozmanitých motívov a ďalších
prvkov? Zdieľať ju a spolupracovať na jej tvorbe so svojimi
žiakmi alebo projektovými partnermi? Na tomto webinári sa
dozviete všetky potrebné informácie.
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https://youtu.be/_YYRz0sh_BE

Nové myšlienky, nové
nápady, nové programy.

Zuzana B., ZŠ Mierová 67, 
Želiezovce

Ďakujem za inšpiráciu, určite to
budem využívať, aj sama niečo
vytvorím, bude sa to veľmi hodiť :)

Patrícia G., Súkromná ZŠ Didacticus, Košice 

https://bit.ly/3hLMNtQ_prezent%C3%A1cia
https://youtu.be/_YYRz0sh_BE


Ambasádorka eTwinning

Základná škola 
Ul. karpatská 803/11
Svidník

Katarína
Hvizdová

Webináre (9)
Nie je projekt ako projekt
Ako vytvoriť eTwinningový projekt?
Pracujeme v TwinSpace - aktivity na predstavenie sa
Pracujeme v TwinSpace - kolaboratívne aktivity
Pracujeme v TwinSpace - evalvačné aktivity
Mediálna výchova v MŠ
Médiá a nástrahy dnešnej doby pre žiakov ZŠ
Čo by mal vedieť mediálne gramotný žiak SŠ?
Technický antitalent vs projekt v online priestore
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https://youtu.be/lhHJUiq0cF4

https://youtu.be/aDQTksZit1k

Ako vytvoriť eTwinningový projekt?

Pracujeme v TwinSpace  - aktivity
na predstavenie sa

https://youtu.be/5V04d2_wkZc

Prvým základným krokom každého projektu je predstavenie
sa projektových partnerov. Aj keď sa to môže zdať ako
jednoduchý krok, vyžaduje si kreativitu a dobré nápady.
Vybudovanie vzájomnej dôvery medzi projektovými
partnermi a spoznanie sa je nevyhnutnou súčasťou každého
projektu. V rámci webinára odznejú konkrétne tipy na
spoznávacie aktivity v eTwinningových projektoch.
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Kvalita projektu závisí od viacerých aspektov, ktoré je
potrebné dodržiavať. Ako zrealizovať kvalitný projekt, aké
kritériá je potrebné dodržať a čo môžete získať je hlavnou
témou webinára spolu so zaujímavými tipmi ako to
dosiahnuť.
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Neviete ako vytvoriť svoj prvý projekt, ako si nájsť
projektového partnera v európskom priestore a ako projekt
dotiahnuť do úspešného konca? Ak ste začiatočník alebo
hľadáte inšpiráciu na jednoduché projektové aktivity, tento
webinár je vhodný práve pre vás. Krok po kroku si prejdeme
základné línie toho, ako správne vystavať projekt a ako
zastrešiť jednotlivé aktivity.

https://bit.ly/2VTi3Pf_prezentácia

https://bit.ly/2URobqm_prezentácia

https://bit.ly/3hL4dH8_prezentácia

https://youtu.be/lhHJUiq0cF4
https://youtu.be/aDQTksZit1k
https://youtu.be/5V04d2_wkZc
https://bit.ly/2VTi3Pf_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/2URobqm_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3hL4dH8_prezent%C3%A1cia


Pracujeme v TwinSpace - evalvačné
aktivity
Feedback je jeden z najlepších vynálezov, ktorý pomáha
zlepšovaniu pracovných postupov, pracovných zvyklostí,
výsledkov práce, odstraňovaniu pracovných zlozvykov 
u študentov, vylepšovaniu medziľudských vzťahov,
zvyšovaniu schopností jednotlivcov a prispieva k lepšej
atmosfére. V rámci webinára odznejú tipy ako so spätnou
väzbou pracovať v projektovom prostredí TwinSpace.

https://youtu.be/-f8uVmWFSDE

https://youtu.be/A-mXcO_DkvU
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kolaboratívne aktivity
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Jedným z hlavných kritérií na získanie certifikátu kvality je
spolupráca projektových partnerov. Samotnou podstatou
projektového vyučovania je spolupráca, skupinová práca 
a zvyšovanie žiackej kompetencie "učiť sa učiť" v skupinách. 
V pracovnom tíme vznikajú najlepšie myšlienky a nápady.
Ako na to a s akými nástrojmi si ukážeme v rámci webinára.

https://bit.ly/3hFMWz0_prezentácia

https://bit.ly/3hG4Kd8_prezentácia

Veľmi pekne ďakujem, opäť som sa
naučila niečo nové :) eTwinning ma
baví :)

Michaela Š., Súkromné gymnázium Zefyrína
Jimenéza Mallu, Kremnica

https://youtu.be/-f8uVmWFSDE
https://youtu.be/A-mXcO_DkvU
https://bit.ly/3hFMWz0_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3hG4Kd8_prezent%C3%A1cia


Médiá a nástrahy dnešnej doby 
pre žiakov ZŠ

https://youtu.be/3Bq_gmgHU9I

https://youtu.be/bJgASiDrH0k
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Pojem médiá je v súčasnosti skloňovaný takmer na každom
kroku. Médiá dokážu ovplyvniť konanie a uvažovanie ľudí,
najmä malých detí. Práve ony sú najviac ohrozenou
skupinou, pretože detský vek jednoznačne ovládajú médiá.
Prostredníctvom nich deti získavajú predstavu o svete
dospelých ale aj svojich rovesníkoch. Dôležité je snažiť sa
dosiahnuť to, aby deti boli schopné udržať si od médií kritický
odstup, aby pochopili, v čom sú médiá pre spoločnosť
prínosné a ako môžu ľuďom škodiť. Webinár prinesie
praktické rady a tipy na edukačné aktivity v rámci
projektového vyučovania pre učiteľov MŠ.
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Naša myseľ niekedy naletí na informácie, ktoré sú až
prekvapujúco ďaleko od pravdy. V dnešnej dobe mediálneho
konzumu, je nevyhnutné nielen pre žiakov ZŠ, ale aj iné
vekové skupiny, disponovať mediálnymi kompetenciami.
Vedeli ste, že napríklad výberom medzi dvoma obsahmi sa
vlastne vzdelávate? Áno, je to tak! Učíte sa byť mediálne
gramotnou osobou a to je v dnešnom svete veľmi dôležité.
Webinár ponúkne učiteľom ZŠ tipy na úlohy a projekty 
z rôznych oblastí života, možnosť vytvoriť si na médiá vlastný
názor, či stratégiu práce s nimi.

https://bit.ly/3BkjQwW_prezentácia

https://bit.ly/3epq9oU_prezentácia

https://youtu.be/3Bq_gmgHU9I
https://youtu.be/bJgASiDrH0k
https://bit.ly/3BkjQwW_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3epq9oU_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/rM0uH_s3Zxk H
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gramotný žiak SŠ?
V súčasnom svete majú médiá silné postavenie. Produkcia
masových médií je dostupná širokému okruhu populácie
nevynímajúc mladých ľudí. Práve oni sa stali jednou zo
skupín, ktoré sú najväčším prijímateľom mediálnych obsahov
a stali sa tak jednou z najatraktívnejších skupín. Ako
prostredníctvom aktivít v projektovom vyučovaní rozvíjať
mediálnu gramotnosť študentov bude predmetom tohto
webinára. 

21

Technický antitalent vs projekt 
v online priestore 
Máte rešpekt pred prácou s počítačom? Cítite sa ako
technický antitalent? Sami seba presviedčate, že projekt 
v online priestore nie je pre Vás? Nebojte sa! Počas webinára
sa pokúsime posunúť vašu hranicu možností o krôčik ďalej 
a ukázať, že aj jednoduché eTwinningové projekty môžu byť
vysoko kvalitné.

https://youtu.be/Pwq5Zkig9mo

https://bit.ly/3xJegSA_prezentácia

https://bit.ly/3rglvyF_prezentácia

Ďakujem za zaujímavé informácie.

Jana P., SOŠ strojnícka, Považská Bystrica

https://youtu.be/rM0uH_s3Zxk
https://youtu.be/Pwq5Zkig9mo
https://bit.ly/3xJegSA_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3rglvyF_prezent%C3%A1cia


Terapeutka pre deti so špeciálnymi
potrebami, predsedníčka
občianskeho združenia Čmeliakovo

Martina
Kramerová

Webináre (4)
Senzorická výučba
Ako dosiahnuť, aby to deťom "pálilo"?
Ako učiť a nezblázniť sa?
Deti so špeciálnymi potrebami na 2.stupni ZŠ

22



Webináre sú super!
Zuzana K., ZŠ Šmeralova 25, Prešov

https://youtu.be/l_MYb4RvMns

https://youtu.be/9u9dP0tUv4I

Ako dosiahnuť, aby to deťom
"pálilo"?

K 
r a

 m
 e

 r 
o 

v 
á 

   
M

  a
 r 

t i
 n

 a
 

Senzorická výučba
Obsah webinára: zážitkové učenie versus senzorické učenie;
poruchy senzorického vnímania; hra vo výučbe pri využití
senzomotoriky; aplikácia v praxi pre špeciálne ZŠ.
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Mozog – ako pracuje mozog a ako zrýchliť spracovanie
informácii priamo na hodine, mozgové nervy, transmitery 
a plasticita mozgu – ako ich využiť pre efektívne učenie?
Rôzne spôsoby spracovania informácií mozgom, rozvoj reči,
matematicko-logického myslenia a afektívnej zložky žiaka. 

Ako učiť a nezblázniť sa?
Praktické aktivity kognitívneho rozvoja pre vašich žiakov
prvého aj druhého stupňa pre bežné základné školy aj
špeciálne základné školy. Učte a spolupracujte efektívne,
kvalitne a progresívne. 

https://youtu.be/2Cx000GR9pg

https://youtu.be/l_MYb4RvMns
https://youtu.be/9u9dP0tUv4I
https://youtu.be/2Cx000GR9pg


https://youtu.be/nBXfpR41jF0
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Deti so špeciálnymi potrebami 
na 2.stupni ZŠ
Majte pod kontrolou proces výučby aj s deťmi so špeciálnymi
potrebami na druhom stupni ZŠ. Vypočujte si návody na
praktické aktivity a zaujímavé hry vhodné pre zapracovanie
priamo do hodín, vďaka čomu môžete pozorovať pozitívne
zmeny v kognitívnom spracovaní informácii a fixácií
získaných vedomostí.
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Veľmi som si webinár užila.

Namotivovali ste ma a inšpirovali.
Ďakujem Vám veľmi pekne.
Barbora H., Súkromná ZŠ Didacticus, Košice

Úžasný webinár. Prekonal
moje očakávania :)

Veronika V., Gymnázium sv. 
J. Zlatoústeho, Humenné

https://youtu.be/nBXfpR41jF0


Ambasádorka eTwinning

Základná škola s materskou školou
Jarná ulica 13
Poprad

Gabriela 
Krížovská

Webináre (10)
Ako na medzinárodný školský projekt
Canva a Genially – dva nástroje, ktoré obohatia projektovú
prácu
eTwinning – otvorená  brána pre každého učiteľa
eTwinning v portfóliu učiteľa
Externé nástroje v práci učiteľa 1
Externé nástroje v práci učiteľa 2
Nebojte sa projektov a zapojte sa!
Portfólio ako prostriedok sebarozvoja pedagogického
zamestnanca
Programovanie v projektoch eTwinning
Zaujímavé nápady v práci učiteľa
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https://youtu.be/Si9aMISFLQw

https://youtu.be/Z9bv9j-t7tY

Canva a Genially – dva nástroje,
ktoré obohatia projektovú prácu
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projekt
Webinár je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú
vedieť ako začať medzinárodnú spoluprácu škôl. V pár
krokoch si ukážeme, ako správne projekt rozbehnúť.
Predstavíme si, čo by mal začiatočník v eTwinningovom
projekte zvládnuť. Netreba sa báť zapojiť seba aj svojich
žiakov do projektovej komunity. Nebude chýbať ukážka
úspešného projektu a podelíme sa aj o dobré tipy na úspešný
projekt.

26

Neviete ako vytvoriť svoj prvý projekt, ako si nájsť
projektového partnera v európskom priestore a ako projekt
dotiahnuť do úspešného konca? Ak ste začiatočník alebo
hľadáte inšpiráciu na jednoduché projektové aktivity, tento
webinár je vhodný práve pre vás. Krok po kroku si prejdeme
základné línie toho, ako správne vystavať projekt a ako
zastrešiť jednotlivé aktivity.

https://bit.ly/3z63QwE_prezentácia

https://bit.ly/3xOPMXZ_prezentácia

Ďakujem veľmi pekne, super nápady.

Už len skúšať.

Iveta Č., ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

https://youtu.be/Si9aMISFLQw
https://youtu.be/Z9bv9j-t7tY
https://bit.ly/3z63QwE_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3xOPMXZ_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/K-I0XthfFuQ

https://youtu.be/tolZdcmXhDA

eTwinning v portfóliu učiteľa
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každého učiteľa
Realizácia kvalitného projektu si vyžaduje dodržanie
spoločných pravidiel. Ktoré kritériá by mal dobrý projekt
spĺňať. Voľné platformy pre učiteľov, ktoré je možné použiť 
v projektoch. Ďalšie zaujímavé a užitočné rady a tipy pre
každodennú prácu učiteľa počas dištančnej aj prezenčnej
formy vzdelávania. Spoločná diskusia a hľadanie odpovedí 
na problémy pri realizácii projektovej formy vzdelávania.
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eTwinning ako nástroj k budovaniu portfólia zamestnanca -
výhody registrácie a realizácie eTwinningového projektu 
pre potreby vypracovania si portfólia. Dobré rady ako začať
projekt a príklady dobrej praxe. Možnosti eTwinningu 
v reflexii na profesijný rast zamestnanca.

https://bit.ly/36EWrbh_prezentácia

https://bit.ly/3zzQZCW_prezentácia

Externé nástroje v práci učiteľa 1
Realizácia úspešného projektu si vyžaduje aj správne
zakomponovanie nástrojov spolupráce. Príprava a postupy
realizácie projektu. Využitie možností nástrojov aj v priamom
vyučovacom procese učiteľa počas hodín. Praktické rady ako
využívať prvky moderného vzdelávania v prezenčnom a aj
dištančnom vzdelávaní.

https://bit.ly/3z5CqH3_prezentácia
https://youtu.be/8h0PD3RHr_g

https://youtu.be/K-I0XthfFuQ
https://youtu.be/tolZdcmXhDA
https://bit.ly/36EWrbh_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3zzQZCW_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3z5CqH3_prezent%C3%A1cia
https://youtu.be/8h0PD3RHr_g


https://youtu.be/IFj_mPhBIRY

https://youtu.be/ELmpL8vtxBY
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Realizácia úspešného projektu si vyžaduje aj správne
zakomponovanie nástrojov spolupráce. Príprava a postupy
realizácie interaktívnych pracovných listov s okamžitou
spätnou väzbou pre žiaka. Využitie možností nástrojov aj 
v priamom vyučovacom procese učiteľa počas hodín.
Praktické rady ako využívať prvky moderného vzdelávania 
v prezenčnom a aj dištančnom vzdelávaní.
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Webinár na tému ako efektívne pracovať v projekte, aby
spĺňal všetky aspekty moderného projektového vyučovania 
v dištančnej aj prezenčnej forme. Ako zabezpečiť autorské
práva a podmienky zdieľania prác na internete. Ukážka
úspešného eTwinning projektu, ktorý spĺňa požiadavky 
na európsky certifikát kvality a ďalšie možnosti seba –
vzdelávania učiteľov v MOOC kurzoch.

https://bit.ly/3xOSYCX_prezentácia

https://bit.ly/3BdAm1q_prezentácia

Portfólio ako prostriedok sebarozvoja
pedagogického zamestnanca
Portfólio zamestnanca - realizácia eTwinningového projektu
a jeho zakomponovanie do predatestačnej prípravy.
Zbieranie výstupov a ďalšie možnosti, ktoré eTwinning
ponúka k zvládnutiu profesijného rastu.

https://youtu.be/NTzkIGbGVdI
https://bit.ly/36KPuW0_prezentácia

https://youtu.be/IFj_mPhBIRY
https://youtu.be/ELmpL8vtxBY
https://bit.ly/3xOSYCX_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3BdAm1q_prezent%C3%A1cia
https://youtu.be/NTzkIGbGVdI
https://bit.ly/36KPuW0_prezent%C3%A1cia
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eTwinning
Ako je možné využiť jednoduché prvky programovania 
v projekte? Ako rozbehnúť projekt eTwinning s takouto
témou? Čo ponúka aktivita Európsky týždeň programovania?
Takéto a podobné otázky budú zodpovedané počas webinára
spolu s predstavením základov jednoduchého
programovania v projekte Scratch. Predstavíme si, ako
jednoducho sa dá začať s programovaním cez stránku Hodiny
kódu. Webinár je pre všetkých učiteľov, ktorí sa neboja skúsiť
si programovanie a naučiť sa niečo nové.
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https://bit.ly/3wSk0Ie_prezentácia

Zaujímavé nápady v práci učiteľa

Webinár na tému využívania externých nástrojov spolupráce,
ktoré uľahčujú prácu v projekte. Tvorba interaktívnych listov
s okamžitým vyhodnotením. Predstavenie úspešného
projektu a aspektov spoločnej spolupráce. Čo nové ponúka
European Schoolnet Academy pre učiteľskú verejnosť a veľa
ďalších impulzov pre realizáciu vzdelávania.

https://youtu.be/C8jn8nv08so
https://bit.ly/3imcccJ_prezentácia

Ďakujem za inšpiráciu, 

určite to využijem.

Marcela Š., ZŠ Veľké Úľany

https://youtu.be/QiGO0jiO0rA
https://bit.ly/3wSk0Ie_prezent%C3%A1cia
https://youtu.be/C8jn8nv08so
https://bit.ly/3imcccJ_prezent%C3%A1cia


Ambasádorka eTwinning

Základná škola s materskou školou
Želiarska 4 
Košice

Martina 
Lauková

Webináre (5)
eTwinning v materskej škole
Fungujúci vzťah materskej školy s rodičmi
Tvorba a dizajn plagátov pre potreby v materskej škole
Videovizitka materskej školy v projekte eTwinning
.....registrovaní v eTwinning? A čo ďalej?

30



https://youtu.be/LjSVE_LaHrc

https://youtu.be/nwkIjmDvFX0

Fungujúci vzťah materskej školy 
s rodičmi

Tvorba a dizajn plagátov pre
potreby v materskej škole

https://youtu.be/COSGzeCphG8

Výhody projektov eTwinning v práci učiteľa MŠ. Ako vytvoriť
plagát na rôzne podujatia pre rodičov v MŠ? Ako podať
zaujímavým spôsobom informácie v MŠ? Tvorba plagátov 
v programe PosterMyWall. Využitie plagátov v projekte
eTwinning.
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 aeTwinning v materskej škole
Čo je to eTwinning a ako ho využijeme v materskej škole?
Predstavíme si program eTwinning v praxi materskej školy 
a zistíte, že nie je čoho sa báť. Začiatočníci, či pokročilí, 
so znalosťou jazykov, aj bez sú vítaní. Predstavené budú tiež
názorné ukážky realizácie projektov v praxi.
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Je možné spolupracovať s rodičmi v priateľskej atmosfére?
Ako podporiť fungujúci vzťah rodič-učiteľ-dieťa? Zapájanie
rodičov do projektových aktivít MŠ. Možnosti aktivít vedúce 
k spolupráci. Ako využiť spoluprácu rodičov v projekte
eTwinning?

https://youtu.be/LjSVE_LaHrc
https://youtu.be/nwkIjmDvFX0
https://youtu.be/COSGzeCphG8


https://youtu.be/l-V62XgMtXw
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v projekte eTwinning
Prezentácia materskej školy formou videovizitky v projekte
eTwinning. Predstavte sa partnerskej škole originálne!
Praktická ukážka spojenia videa a fotografií. Tvorba
videovizitky v programe KIZOA.
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Vďaka za mnoho podnetov, mám
čo robiť vo voľnom čase :) 

Všetko poprezerať a zoznámiť 
sa s novými nástrojmi

Erika N., ZŠ Bystré

https://youtu.be/gueD6U4hFns

..... registrovaní v eTwinning? A čo
ďalej?
Objavme spolu možnosti portálu eTwinning. Spoznajme Vaše
kroky k nájdeniu partnerov a založeniu projektu v materskej
škole. Vytvorme spolu online nástenku PADLET a online
puzzle v Jigasawplanet!

https://youtu.be/l-V62XgMtXw
https://youtu.be/gueD6U4hFns


Ambasádorka eTwinning

Hotelová akadémia 
Mikovíniho 1
Bratislava

Kornélia
Lohyňová
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Webináre (19)
Ako môžeme rozvíjať kreatívne myslenie?
Ako sa rozhodujeme?
Ako vyjednávať a presviedčať?
Emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie na školách
Konverzačná inteligencia
Môžeme sa naučiť byť šťastní a spokojní?
Prečo je dôležitá sociálna inteligencia a ako ju rozvíjať?
Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť I.
Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť II.
Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť III.
Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť IV.
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Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť V.
Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť VI.
TeachMeet: eTwinning v materskej škole
TeachMeet: eTwinning na prvom stupni základnej školy
TeachMeet: eTwinning na druhom stupni základnej školy
TeachMeet: eTwinning na strednej škole
TeachMeet: víťazi špeciálnych kategórií
Wellbeing v škole



https://youtu.be/2Rjs7Gg3dfw

https://youtu.be/wgGw177LhO4

Ako sa rozhodujeme?

Ako vyjednávať a presviedčať?

https://youtu.be/mQs1nlsEqcM

Komunikačné zručnosti sú dôležitou kompetenciou sociálnej
inteligencie. Tento webinár sa zameria na vyjednávacie
techniky, ktoré je možné využiť v bežnom živote, ale aj 
v práci, v triede a samozrejme pri projektovej práci.
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Ako môžeme rozvíjať kreatívne
myslenie?
Prečo je kreatívne myslenie dôležité? Je nevyhnutné byť
flexibilný? Ako využiť poznatky vedy na lepšiu adaptáciu 
na zmeny a rozvoj kreativity našich žiakov, ale aj nás?
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Myslíme racionálne? Myslíme kriticky? Čo všetko vplýva 
na naše rozhodovanie a správanie? Webinár dá odpoveď 
na tieto otázky a spolu sa pozrieme na to, ako využiť tieto
poznatky vedy na školách a v projektoch.

Ďakujem, vždy sa niečo naučím.

Stanislava L., Stredná zdravotnícka 
škola, Trenčín

https://youtu.be/2Rjs7Gg3dfw
https://youtu.be/wgGw177LhO4
https://youtu.be/mQs1nlsEqcM


https://youtu.be/4A8HA6MfaRQ

https://youtu.be/yPyd4DpRD7A

Konverzačná inteligencia

Môžeme sa naučiť byť šťastní 
a spokojní?

https://youtu.be/lmLQlG_TOmE

Wellbeing je oblasťou psychológie osobnej pohody. Definícia
osobnej pohody hovorí, že je to pretrvávajúci a dlhodobý
emocionálny stav, v ktorom sa odráža celková spokojnosť 
so životom. Wellbeing je dôležitý preto, aby sme mohli
efektívne pracovať, učiť sa, rozvíjať sa. Na webinári budeme
hovoriť o tom, čo nám psychológia radí, aby sme robili a
nerobili, ak chceme byť šťastní a spokojní v živote a prečo je
dôležité, aby sme boli aj v tomto príkladom pre našich žiakov.
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  Emocionálna inteligencia a jej
rozvíjanie na školách
Sociálne a emocionálne učenie (SEL) vedie u žiakov 
k zlepšeniu pohody, sebaúcty, empatie, správania a vyššiemu
výkonu. Počas tohto webinára sa zameriame 
na prvé dve oblasti SEL a dozviete sa, ako implementovať
aktivity a nástroje na rozvoj emocionálnej inteligencie.
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Prečo niekedy ľudia, ktorí sú zaujímaví prezentujú svoje
názory nevhodnou formou? Ako dosiahnuť, aby sa s nami
ľudia pri konverzácii cítili dobre? Aké sú hriechy
komunikácie? Odpovede na tieto a aj ďalšie otázky sa
dozviete na našom interaktívnom webinári.

https://youtu.be/4A8HA6MfaRQ
https://youtu.be/yPyd4DpRD7A
https://youtu.be/lmLQlG_TOmE


Ako sa stať aktívnym členom eTwinningu? Čo je to eTwinning
a čo ponúka viac ako 800 000 zapojeným učiteľom z celej
Európy? Prvá časť zo série webinárov pre učiteľov, nováčikov
v eTwinningu, ponúka prehľad toho, čo eTwinning ponúka
pre realizáciu projektového vyučovania, ale aj pre
profesionálny rozvoj, okrem toho aj pozvánku do
eTwinningovej skupiny a návod na to, ako sa stať aktívnym
členom najväčšej komunity učiteľov v Európe.

https://youtu.be/RwBHMMS3-uM

https://youtu.be/yNubaNBcP-s

Projektové vzdelávanie 
s eTwinningom, časť I. 

Projektové vzdelávanie 
s eTwinningom, časť II. 

https://youtu.be/XYtlaVpbJoI

Ako komunikovať a nadviazať spoluprácu so školami?
Webinár vám dá návod na to, ako pracovať v eTwinning Live,
ako si nájsť partnera a ako navrhnúť projekt. Ponúkne
množstvo inšpirácie, aby to bolo pre vás jednoduché 
a pre žiakov zaujímavé a zábavné.
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Prečo je dôležitá sociálna
inteligencia a ako ju rozvíjať?
Počas webinára sa dozviete ako implementovať aktivity 
a nástroje na rozvoj sociálnej inteligencie na školách.
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https://youtu.be/RwBHMMS3-uM
https://youtu.be/yNubaNBcP-s
https://youtu.be/XYtlaVpbJoI


https://youtu.be/JM94ET0cRYo

Projektové vyučovanie ako hlavné menu a nie dezert.
Webinár vám ukáže kroky k vytvoreniu projektu od tzv.
hnacej otázky až po hodnotenie projektu.

https://youtu.be/CIIhuODljos

Projektové vzdelávanie 
s eTwinningom, časť IV. 

Projektové vzdelávanie 
s eTwinningom, časť V. 

https://youtu.be/OplZVL-SRqo

Ako komunikovať a nadviazať spoluprácu so školami?
Webinár vám dá návod na to, ako pracovať v eTwinning Live,
ako si nájsť partnera a ako navrhnúť projekt. Ponúkne
množstvo inšpirácie, aby to bolo pre vás jednoduché a pre
žiakov zaujímavé a zábavné.
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Projektové vzdelávanie 
s eTwinningom, časť III.
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Práca s TwinSpace. To je priestor, ktorý dostanete po
schválení projektu a ktorý bude hlavnou platformou vášho
projektu. Tento webinár bude veľmi interaktívny, aby ste
zvládli všetky nástroje, ktoré TwinSpace ponúka.

https://youtu.be/JM94ET0cRYo
https://youtu.be/CIIhuODljos
https://youtu.be/OplZVL-SRqo


https://youtu.be/pIAuGBDIZbw

https://youtu.be/r1d8KYy8vYc

TeachMeet: eTwinning v materskej
škole

TeachMeet: eTwinning na 1. stupni
základnej školy

https://youtu.be/eLkCtiSxbjY

Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže
eTwinning 2020 v kategórii "1. stupeň ZŠ". Nechajte sa
inšpirovať nápadmi, typmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám
poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. Víťazné projekty
predstavia: Irena Topoľančinová (ZŠ Pugačevova, Humenné),
Ivana Čepová (ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné) a Jana
Koštialiková (ZŠ Medňanská, Ilava).
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Projektové vzdelávanie 
s eTwinningom, časť VI.
Záverečný webinár zo série webinárov pre nováčikov 
v eTwinningu sa zameria na to, ako získať certifikát kvality 
za váš projekt.
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Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže
eTwinning 2020 v kategórii "materská škola". Nechajte sa
inšpirovať nápadmi, typmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám
poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. Víťazné projekty
predstavia: Henrieta Belánová (MŠ Poľná, Košice) 
a Zuzana Garajová (ZŠ s MŠ Vlkanová).

https://youtu.be/pIAuGBDIZbw
https://youtu.be/r1d8KYy8vYc
https://youtu.be/eLkCtiSxbjY


https://youtu.be/3MAtBPiQFZw

https://youtu.be/8R6cbIe_9EQ

TeachMeet: eTwinning na strednej
škole
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TeachMeet: eTwinning na 2. stupni
základnej školy
Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže
eTwinning 2020 v kategórii "2. stupeň ZŠ". Nechajte sa
inšpirovať nápadmi, typmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám
poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. Víťazné projekty
predstavia: Jana Jamrišková (ZŠ Sama Cambela, Slovenská
Ľupča), Darina Babjačková (ZŠ Bernolákova, Vranov nad
Topľou) a Martina Žgančíková (ZŠ Michala Tareka,
Abrahám).
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Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže
eTwinning 2020 v kategórii "stredná škola". Nechajte sa
inšpirovať nápadmi, typmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám
poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. Víťazné projekty
predstavia: Zuzana Mészárosová (Obchodná akadémia
Kálmána Kittenbergera, Levice) a Zuzana Polónyová
(Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Rožňava).

Vďaka za skvelý a obohacujúci
webinár

Anna R., MŠ Mierová 1, Spišská Belá

https://youtu.be/3MAtBPiQFZw
https://youtu.be/8R6cbIe_9EQ


https://youtu.be/4hChIisKXRs

https://youtu.be/VFyUF-BMyLc

Wellbeing v škole
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TeachMeet: víťazi špeciálnych
kategórií
Stretnite svojich kolegov a spoznajte víťazov Národnej súťaže
eTwinning 2020 v špeciálnych kategóriách. Nechajte sa
inšpirovať nápadmi, typmi a skúsenosťami učiteľov, ktorí vám
poradia ako zvládnuť realizáciu projektu. Víťazné projekty
predstavia: Žofia Dzuriková (Gymnázium Tvrdošín) 
s projektom o klimatických zmenách a environmentálnych
výzvach, Paula Šilhárová (Obchodná akadémia, Tehelná,
Hlohovec) s projektom v kategórii stredné odborné školy 
a Ivana Fáziková (Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec) 
s projektom Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning.
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Kedy sa učíme najlepšie? Keď sme v prostredí, ktoré je
bezpečné, podporné, inšpiratívne, keď sa cítime dobre a
spokojne. Na webinári budeme spolu objavovať, ako
implementovať prvky wellbeingu v škole a triede a prečo je 
to dôležité.

Mám zase čo skúšať  :-) ... perfektné,
ďakujem  :-) ... veľmi veľa inšpirácií
Ľubica T., MŠ Bobrovec 

https://youtu.be/4hChIisKXRs
https://youtu.be/VFyUF-BMyLc


Ambasádorka eTwinning

Obchodná akadémia 
Kálmána Kittenbergera 2
Levice

Zuzana
Mészárosová

Webináre (5)
Abeceda eTwinning
Formy a nástroje diseminácie eTwinningových projektov
Indikátory kvality eTwinningového projektu
Kolaboratívne aktivity podporujúce rozvoj aktívneho
občianstva
Stratégie a formy hodnotenia v eTwinningovom projekte
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https://youtu.be/eTQ2Wr5t9t4

https://youtu.be/WTX05lRPwrI

Formy a nástroje diseminácie
eTwinningových projektov

Indikátory kvality eTwinningového
projektu

https://youtu.be/ZlPuSx2Ntj8

Návod na to ako uskutočniť kvalitné projekty v spolupráci
eTwinning, získať certifikát kvality projektu a konkrétne
príklady projektov.

Abeceda eTwinning
Webinár nielen pre začiatočníkov ponúkajúci návod na to,
ako plnohodnotne a úspešne pracovať na eTwinningových
projektoch. Zaujímavé tipy ako realizovať kvalitné projekty 
v spolupráci eTwinning od A po Z - od nájdenia si partnera,
cez kolaboráciu v eTwinningovom projekte, hodnotenie
projektovej práce a šírenie výsledkov projektu. Know how 
na to, aké kritériá má spĺňať kvalitný projekt eTwinning.
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Máte kvalitný eTwinningový projekt a chcete zviditeľniť jeho
výsledky? Zúčastnite sa webinára, ktorý predstaví formy 
a nástroje diseminácie eTwinningových projektov. Šírenie
výsledkov projektov zvyšuje záujem o projekty a aj
pravdepodobnosť inšpirácie a ich využívania inými
pedagógmi a neposlednom rade zviditeľní i vašu školu.
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https://youtu.be/eTQ2Wr5t9t4
https://youtu.be/WTX05lRPwrI
https://youtu.be/ZlPuSx2Ntj8


https://youtu.be/eGONr3Kbxvc

https://youtu.be/nA-kbZF_aXQ

Stratégie a formy hodnotenia 
v eTwinningovom projekte

Kolaboratívne aktivity podporujúce
rozvoj aktívneho občianstva
Projekt eTwinning ponúka žiakom množstvo príležitostí ako
si osvojiť a rozvíjať občianske kompetencie a kompetencie
demokratickej kultúry. Kolaboratívne a inovatívne aktivity
prostredníctvom nástrojov Web 2.0 v projektoch s touto
tematikou motivujú žiakov stať sa aktívnymi občanmi a
napomáhajú im efektívnejšie si osvojiť a zdokonaliť sa 
v týchto kompetenciách v spolupráci so zahraničnými
partnermi.
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Hodnotenie pomáha pochopiť učiacim sa žiakom, či žiakom
pracujúcim v projekte, v čom sú dobrí a v čom by sa mali ešte
zlepšiť. Tento webinár priblíži aké sú stratégie hodnotenia
eTwinningového projektu a niektoré tvorivé formy
hodnotenia projektu, práce žiakov v projekte a ich
kolaborácie a evalvácie eTwinningového projektu ako
takého.
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Úžasný webinár. Prekonal moje
očakávania  :).

Veronika V., Gymnázium sv. J. Zlatoústeho,
Humenné

https://youtu.be/eGONr3Kbxvc
https://youtu.be/nA-kbZF_aXQ
https://nss.etwinning.net/registrations/school/5304


Webinár (1)
Mediálna gramotnosť a dezinformácie

Publicista, spisovateľ, facilitátor 
a tréner

Dušan 
Ondrušek

45



Mediálna gramotnosť 
a dezinformácie
Ďalší webinár na tému roka 2021 bude zameraný na spôsoby
ako rozpoznávať manipulatívnu komunikáciu a dezinformácie
vo verejnom priestore, ako sa brániť trollom a
konšpiratívnemu mysleniu. Dozviete sa tiež: Ako rozpoznať
manipuláciu v médiách a v každodennej komunikácii? Ako sa
prejavuje konšpiračné myslenie? Ako posilňovať imunitu voči
manipulatívnym trikom v priamej komunikácii a 
v komunikácii na sociálnych sieťach? Ako rozpoznať
manipuláciu v štatistikách a grafickom zobrazení dát? Ako sa
brániť trollom na sociálnych sieťach? Ako sa brániť v prípade
javov ako „whataboutism", „gaslighting“, technika
„slamenného panáka“, obvinenie z povyšovania, útoky ad
hominem a iné. 
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https://youtu.be/1-r1CSWIG-Y
https://bit.ly/3kDQgMS_prezentácia

Zmysluplne trávený čas na týchto
webinároch :))

Andrea L., Základná škola Jána Švermu,
Humenné

https://youtu.be/1-r1CSWIG-Y
https://bit.ly/3kDQgMS_prezent%C3%A1cia


Ambasádorka eTwinning

Gymnázium P. Pázmáňa 
s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
Nové Zámky

Zuzana
Peternai

Webináre (10)
Ako sa orientovať v online svete tínedžerov
Erasmus+ a eTwinning
eTwinningové projekty pre MŠ a 1. stupeň ZŠ/

Mediálna gramotnosť pre stredné školy
Môj prvý eTwinning projekt
Nearpod alebo Pear Deck?
Symbióza eTwinning a Erasmus+
Titul Škola eTwinning
Tvorba online hier
Založenie eTwinning projektu

eTwinning projektek óvodásoknak és alsó tagozatosoknak
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Super motivácia pre nás, využiteľné a
jednoduché. Ďakujem aj za skvelú prezentáciu.

Daniela V., MŠ Važecká 18, Prešov

https://youtu.be/OwNaiaUnUzo

https://youtu.be/ko85zwozgUA

Erasmus+ a eTwinning

Ako sa orientovať v online svete
tínedžerov
Poznáte na čom "fičia" tínedžeri? Deti súčasnej generácie sa
nazývajú aj digitálnymi domorodcami. Aplikácie, ktoré
používajú, často ani nepoznáme, ani sme o nich nepočuli. 
Na webinári vám predstavíme, ktoré sú najviac používané
(Viber, Messenger, WhatsApp, Discord, Tumblr, Triller,
Houseparty, Reddit, Twitch, Instagram, Snapchat, TikTok),
ako fungujú, ich výhody, ale aj nástrahy. Súčasťou online
existencie je aj digitálna stopa, ktorá je trvalá a
nezmazateľná. V prípade, ak jej nevenujete dostatočnú
pozornosť, môže mať negatívny vplyv na váš skutočný život.
Ako sa o ňu starať? Ak máte pocit, že vám odpovede na
otázky pomôžu vyznať sa v online svete mladých, tak webinár
je určený práve vám.

48

Cieľom webinára je poskytnúť prehľad o dvoch typoch
programov - Erasmus+ a eTwinning a na konkrétnych
príkladoch ukázať, ako sa dá realizovať Erasmus+ projekt 
cez platformu eTwinning.
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https://youtu.be/OwNaiaUnUzo
https://youtu.be/ko85zwozgUA


https://youtu.be/Ces6canJB1c

https://youtu.be/xyL3QueV2DA

Mediálna gramotnosť pre stredné
školy

eTwinningové projekty pre MŠ 
a 1. stupeň ZŠ/ 
eTwinning projektek óvodásoknak
és alsó tagozatosoknak
eTwinningové projekty pre MŠ a 1. stupeň ZŠ (eTwinning
projektek óvodásoknak és alsó tagozatosoknak) je webinár
vedený v maďarskom jazyku, ktorý poskytne tipy na
projektové aktivity pre materské školy a prvý stupeň ZŠ. 
A webinárium óvodás és alsótagozatos tanítóknak ad
útmutatót, hogyan beindítani a projektmunkát az
eTwinningben, milyen feladatokat adni a gyerekeknek,
hogyan együttműködni a partnerekkel.

49

Mediálna gramotnosť na jednej strane posilňuje kritické
myslenie a schopnosti kreatívneho riešenia problémov, 
na druhej strane získavané zručnosti a vedomosti sú v rýchlo
sa rozvíjajúcej informačnej spoločnosti predpokladom
začlenenia jednotlivcov do procesov inovácií. Vzdelávať
žiakov v tejto oblasti však nie je také jednoduché. Na
webinári budú poskytnuté základné informácie o mediálnej
gramotnosti na stredných školách, námety kde nájsť aktivity
pre žiakov a ako ich zapojiť do projektových aktivít.
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https://youtu.be/Ces6canJB1c
https://youtu.be/xyL3QueV2DA


https://youtu.be/3gs8llqDK3s

https://youtu.be/gAgN7_tKQcU

Nearpod alebo Pear Deck?

Môj prvý eTwinning projekt
Už ste počuli o programe eTwinning, chceli by ste si vyskúšať
projektovú prácu, máte zaujímavú tému aj ochotného
partnera, ale stále máte obavy z realizácie projektu? Videli
ste skvelé projekty, ktoré vás však svojou komplexnosťou
trošku odradili? Na základe osobnej skúsenosti lektorky a jej
hosťa vám ukážeme príklady dobrej praxe, ako úspešne
realizovať prvý eTwinning projekt. Na webinári privítame
skúsenú realizátorku projektov eTwinning Eriku Čvirik
Kárpáty zo Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch.
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Na webinári porovnáme funkcionality týchto dvoch aplikácií,
ktoré sú určené na zatraktívnenie prezentácie a aktívneho
zapojenia žiakov počas vyučovania. Skvelé aplikácie nie len
na podporu dištančného vyučovania.
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Symbióza eTwinning a Erasmus+
Plánujete realizovať projekt partnerstiev Erasmus+ a chceli
by ste ho prepojiť s eTwinningom? Alebo už partnerstvo
Erasmus+ máte a hľadáte možnosti, ako efektívne realizovať
vzdelávacie podujatie, ktoré bolo pôvodne plánované ako
fyzická mobilita?  Na webinári zodpoviem otázky a na
vlastných projektoch ukážem, že symbióza týchto dvoch
programov je užitočná pre každého. Hosťom webinára bude
aj zástupca Národnej agentúry Erasmus+.

https://youtu.be/lOGt7qVnIoo

https://youtu.be/3gs8llqDK3s
https://youtu.be/gAgN7_tKQcU
https://youtu.be/lOGt7qVnIoo


https://youtu.be/IH2k1CB9zwc

https://youtu.be/rC6bNpYwhd0

Tvorba online hier

Titul Škola eTwinning
Čo znamená titul Škola eTwinning? Ako ho získať? Ako ďalej
postupovať, ak škola dostala oprávňujúci e-mail na získanie
ocenenia? Ako vypracovať prihlášku? Pri sledovaní webinára
získate tipy a triky ako vyplniť žiadosť, aj odpovede na Vaše
prípadné otázky.
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Hra prináša jej účastníkovi uspokojenie a radosť. Hry najmä 
v detstve sú okrem toho školou, v ktorej sa dieťa mimovoľne
učí. Hra je na prvý pohľad bezúčelová činnosť, ktorá
spoločnosti navonok nič neprináša. Ale ak ju pripravia
učitelia, hra môže pomôcť v osvojení si nových poznatkov,
preopakovaní a upevňovaní už prebratého učiva alebo témy 
v rámci eTwinningových projektov. Na webinári preberieme
aplikácie LearningApps, Wordwall, Flippity a Genially.
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Založenie eTwinning projektu
Webinár je určený pre registrovaných, ale začiatočníkov 
v eTwinning, ktorý doteraz nemali možnosť pracovať 
v projekte alebo vytvoriť projekt. Krok za krokom prejdeme
možnosti účasti v projekte, kde hľadať partnerov, aké aktivity
plánovať a realizovať, fázy projektu a iné praktické aktivity.

https://youtu.be/zfXyjBXkvhU

https://youtu.be/IH2k1CB9zwc
https://youtu.be/rC6bNpYwhd0
https://youtu.be/zfXyjBXkvhU


Ambasádor eTwinning

Súkromná základná škola 
Oravská cesta 11
Žilina

Marcel
Prievozník

Webináre (27)
Dištančné vzdelávanie jednoducho, tvorivo a hravo I.
Dištančné vzdelávanie jednoducho, tvorivo a hravo II.
Efektívne vzdelávanie s Google - Google Classroom
Efektívne vzdelávanie s Google - Google Docs (1. časť)
Efektívne vzdelávanie s Google - Google Docs (2. časť)
Efektívne vzdelávanie s Google - Google Prezentácie (1. časť)
Efektívne vzdelávanie s Google - Google Prezentácie (2. časť)
Efektívne vzdelávanie s Google - Google Prezentácie (3. časť)
Efektívne vzdelávanie s Google - Google webstránky
Efektívne vzdelávanie s Google - Jamboard
Efektívne vzdelávanie s Google - nepoznané Google nástroje
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eTwinning - virtuálna realita v projektoch
eTwinning - kolaboratívne aktivity I.
eTwinning - kolaboratívne aktivity II.
eTwinning - kolaboratívne aktivity III.
eTwinning - kolaboratívne aktivity IV.
Na kávičke s eTwinningom - práca s videom 
Na kávičke s eTwinningom - zabávame sa s videom
Na kávičke s eTwinningom - zabávame sa s obrázkami
Na kávičke s eTwinningom alebo "médiá naše každodenné"
Na kávičke s eTwinningom alebo "sú moji žiaci mediálne
gramotní?"
Online tipy a triky v práci učiteľa I.
Online tipy a triky v práci učiteľa II.
Online tipy a triky v práci učiteľa III.
Online tipy a triky v práci učiteľa IV.
Online tipy a triky v práci učiteľa V.
Online tipy a triky v práci učiteľa VI. - práca s videom
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https://youtu.be/4PMSsgPgRcc

https://youtu.be/-HQenbQOxmc

Dištančné vzdelávanie jednoducho,
tvorivo a hravo II.

Efektívne vzdelávanie s Google -
Google Classroom

https://youtu.be/QZTX4P7w4v0

Google Classroom sa počas dištančného vzdelávania
osvedčil ako nástroj, pomocou ktorého učiteľ i žiaci mali
možnosť efektívne pracovať. Učiteľovi poskytuje priestor 
pre spätnú väzbu a žiakom možnosť spracovávať zadania
spôsobom, ktorý napodobňuje prácu s knihou či papierovými
pracovnými listami. Umožňuje komunikáciu v rámci celej
triedy, učiteľ-žiak, žiak-žiak, kolaboratívny prístup pri práci 
s rôznymi formami dokumentov.

P 
r i

 e
 v

 o
 z

 n
 í 

k 
   

 M
 a

 r 
c 

e 
l

Dištančné vzdelávanie jednoducho,
tvorivo a hravo I.
Situácia, do ktorej sa slovenský učiteľ dostal, nie je
jednoduchá, ale sú možnosti, ako si aj v takýchto neľahkých
podmienkach poradiť. Tento webinár vám pomôže spoznať
spôsoby vzdelávania počas online hodín od prehľadu
nástrojov videokonferencií až po rôzne zaujímavé aktivity,
ktorými zvýšite atraktivitu a motiváciu žiakov.
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Myslíme racionálne? Myslíme kriticky? Čo všetko vplýva 
na naše rozhodovanie a správanie? Webinár dá odpoveď 
na tieto otázky a spolu sa pozrieme na to, ako využiť tieto
poznatky vedy na školách a v projektoch.

https://bit.ly/2UudjPr_prezentácia

https://bit.ly/3BlV13q_prezentácia

https://bit.ly/36Srssd_prezentácia

https://youtu.be/4PMSsgPgRcc
https://youtu.be/-HQenbQOxmc
https://youtu.be/QZTX4P7w4v0
https://bit.ly/2UudjPr_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3BlV13q_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/36Srssd_prezent%C3%A1cia


https://bit.ly/3hQFiBZ_prezentácia

Efektívne vzdelávanie s Google -
Google Docs (1. časť)
Pomocou dokumentov dokážu žiaci rôznymi spôsobomi
spracovávať informácie do textovej a obrazovej podoby.
Učiteľ dokáže pomocou nich vytvárať elektronické pracovné
listy, kontrolovať správnosť spracovania zo strany žiakov,
komentovať alebo revidovať a tak neustále poskytovať
spätnú väzbu. Dôležitou súčasťou všetkých Google produktov
je široká otvorenosť zdieľaniu a kolaboratívnemu prístupu.
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Efektívne vzdelávanie s Google -
Google Docs (2. časť) 
Pomocou dokumentov dokážu žiaci rôznymi spôsobmi
spracovávať informácie do textovej a obrazovej podoby, ale
rovnako tak aj učiteľ dokáže pomocou nich vytvárať
elektronické pracovné listy, kontrolovať správnosť
spracovania zo strany žiakov, komentovať alebo revidovať 
a tak neustále poskytovať spätnú väzbu. V tomto webinári 
si ukážeme, ako používať túto aplikáciu na zatraktivizovanie
vyučovacieho procesu.

https://bit.ly/3xUeAOu_prezentácia

https://youtu.be/eunWjXEpfXQ

https://youtu.be/iAyhwKbq360
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Ďakujem za super webinár. Ako vždy
inšpiratívne, kreatívne a interaktívne :-)

Miroslav S., Súkromná ZŠ BESST, Trnava

https://bit.ly/3hQFiBZ_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3xUeAOu_prezent%C3%A1cia
https://youtu.be/eunWjXEpfXQ
https://youtu.be/iAyhwKbq360


https://youtu.be/u9838pr9kfU

https://youtu.be/CdU7ya1xPZo

Efektívne vzdelávanie s Google -
Google Prezentácie (2. časť)
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Efektívne vzdelávanie s Google -
Google Prezentácie (1. časť)
Pomocou prezentácií dokážu žiaci rôznymi spôsobomi
spracovávať informácie do atraktívnej obrazovej podoby.
Žiak aj učiteľ je odbremenený v používaní pamäťových médií,
môže kontrolovať správnosť spracovania zo strany žiakov,
komentovať alebo revidovať a tak neustále poskytovať
spätnú väzbu. Google Prezentácie ponúkajú možnosť využitia
nielen na prezentovanie, ale skrývajú v sebe množstvo
ďalších úžasných možností.
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Google Prezentácie ponúkajú možnosť využitia nielen 
na prezentovanie, ale skrývajú v sebe množstvo ďalších
úžasných možností. V rámci webinára si ukážeme, akým
spôsobom dokážete využiť Google Slides (prezentácie)
naplno a vypracovávať si vlastný edukačný materiál a učebné
pomôcky.

https://bit.ly/3ziZz9f_prezentácia

https://bit.ly/3rmzGm2_prezentácia

Ďakujem. Super strávená hodinka.

Janka P., ZŠ s MŠ Oščadnica

https://youtu.be/u9838pr9kfU
https://youtu.be/CdU7ya1xPZo
https://youtu.be/CdU7ya1xPZo
https://bit.ly/3ziZz9f_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3rmzGm2_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/oDwA9RGkBJI

https://youtu.be/JkMjVzohIV0

Efektívne vzdelávanie s Google -
Google webstránky
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Efektívne vzdelávanie s Google -
Google Prezentácie (3. časť)
Google Prezentácie ponúkajú možnosť využitia nielen 
na prezentovanie, ale skrývajú v sebe množstvo ďalších
úžasných možností. V rámci webinára si ukážeme, akým
spôsobom dokážete využiť Google Slides (prezentácie)
naplno a vypracovávať si vlastný edukačný materiál a učebné
pomôcky.
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Google stránky sú produktom, ktorý pozná pomerne málo
používateľov. Avšak svojimi funkciami ponúkajú možnosť
využitia aj v edukačnom procese a ukrývajú v sebe množstvo
ďalších skvelých možností. V rámci webinára si ukážeme,
akým spôsobom dokážete využiť Google stránky naplno 
a vypracovávať si webový priestor, ktorý využijete na
prezentáciu samého seba alebo projektovej eTwinning
činnosti.

https://bit.ly/3zjq7XB_prezentácia

Tie vaše webináre sú už ako droga  :-D.

Zuzana K., Základná škola L. Kossutha 56, 
Kráľovský Chlmec

https://bit.ly/3zGe2fC_prezentácia

https://youtu.be/oDwA9RGkBJI
https://youtu.be/JkMjVzohIV0
https://bit.ly/3zjq7XB_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3zGe2fC_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/wHciuoUCmQ4

https://youtu.be/tXZaaRcdevM

Efektívne vzdelávanie s Google -
nepoznané Google nástroje

eTwinning - virtuálna realita 
v projektoch

https://youtu.be/nSyoTFCzPEc

Naučte sa vytvárať virtuálne galérie a spestrite svoje
vyučovanie a projektové aktivity. Virtuálna realita sa stáva
súčasťou prístupu vo vyučovaní a je atraktívna pre žiakov.
Dokážeme ňou spracovať nadobudnuté či výskumom
zozbierané informácie a uložiť ich do dychvyrážajúcej
podoby.

P 
r i

 e
 v

 o
 z

 n
 í 

k 
   

 M
 a

 r 
c 

e 
l

Efektívne vzdelávanie s Google -
Jamboard
Existuje množstvo interaktívnych tabúľ, ktoré ponúkajú rôzne
funkcionality. Google prišiel s vlastným riešením a spolu 
so základnými funkciami ponúka rozšírené možnosti práce.
Okrem návodu, ako pracovať s tabuľou Jamboard si ukážeme
aj rôzne ukážky práce s týmto online nástrojom.
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Google okrem svojich bežných obľúbených produktov
(Dokumenty, Prezentácie, Tabuľky) ponúka aj ďalšie,
pomocou ktorých môžu žiaci nadobúdať zručnosti v práci 
s technológiami. Svojím obsahom a funkcionalitou
zatraktívňujú spoznávanie rôznych oblastí ľudského života.
Na webinári si ukážeme, ako využiť Google na maximum.

https://bit.ly/3zaQXkE_prezentácia

https://bit.ly/3zl5GtD_prezentácia

https://bit.ly/3zeHXuX_prezentácia

https://youtu.be/wHciuoUCmQ4
https://youtu.be/tXZaaRcdevM
https://youtu.be/nSyoTFCzPEc
https://bit.ly/3zaQXkE_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3zl5GtD_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3zeHXuX_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/QSi2dfLgT-s

https://youtu.be/XAgLNjOB8jg

eTwinning - kolaboratívne aktivity II.

eTwinning - kolaboratívne aktivity III.

https://youtu.be/fpD4I_5F7aE

eTwinning možnosti ponúkajú žiakom nielen šancu
komunikácie so zahraničnými partnermi, ale aj prácu 
v aktivitách rozvíjajúcich kreativitu, nápaditosť a zmysel 
pre spoluprácu. eTwinning sa však časom stal výzvou aj 
pre učiteľov. V tejto časti sa zameriame na dávku ďalších
nápadov na kolaboratívne aktivity s vašimi partnermi.
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eTwinning - kolaboratívne aktivity I.
eTwinning sa za ostatné roky stal nielen komunikačnou
platformou, ale aj akýmsi prístupom k vyučovaniu. Jeho
možnosti ponúkajú žiakom nielen možnosť komunikácie 
so zahraničnými partnermi, ale aj prácu v aktivitách
rozvíjajúcich kreativitu, nápaditosť a zmysel pre spoluprácu.
eTwinning sa však časom stal výzvou aj pre učiteľov.
Pomocou inovácií vo vzdelávaní tak môžu zakúsiť nové výzvy
všetci účastníci vyučovacieho procesu.
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eTwinning možnosti ponúkajú žiakom nielen šancu
komunikácie so zahraničnými partnermi, ale aj prácu 
v aktivitách rozvíjajúcich kreativitu, nápaditosť a zmysel 
pre spoluprácu. eTwinning sa však časom stal výzvou aj 
pre učiteľov. V tejto časti sa zameriame na dávku ďalších
nápadov na kolaboratívne aktivity s vašimi partnermi.

https://bit.ly/3kCXiS2_prezentácia

https://bit.ly/3iuceix_prezentácia

https://bit.ly/3xUsrEa_prezentácia

https://youtu.be/QSi2dfLgT-s
https://youtu.be/XAgLNjOB8jg
https://youtu.be/fpD4I_5F7aE
https://bit.ly/3kCXiS2_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3iuceix_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3xUsrEa_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/lxx8FePp9rw

https://youtu.be/LHA6jOKfd_8

Na kávičke s eTwinningom - práca 
s videom 

Na kávičke s eTwinningom -
zabávame sa s videom

https://youtu.be/WlUykuCoLOs

Videá v rámci eTwinning projektov sú veľmi populárne.
Poskytujú možnosti využiť potenciál žiakov vo všetkých
smeroch (rozprávanie, počúvanie). V tomto webinári si
ukážeme rôzne kolaboratívne aplikácie a aktivity, ktorých
základom je práve video.
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eTwinning - kolaboratívne aktivity IV.
eTwinning možnosti ponúkajú žiakom nielen šancu
komunikácie so zahraničnými partnermi, ale aj prácu 
v aktivitách rozvíjajúcich kreativitu, nápaditosť a zmysel 
pre spoluprácu. eTwinning sa však časom stal výzvou aj 
pre učiteľov. V tejto časti sa zameriame na dávku ďalších
nápadov na kolaboratívne aktivity s vašimi partnermi 
so zameraním na témy, ktoré nám ponúka mesiac máj.
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Webinár sa obsahovo zameriava na využívanie videa v rámci
projektov eTwinning. Mobilný telefón sa časom stal nielen
zariadením na telefonovanie alebo písanie správ, ale vďaka
neustálemu skvalitňovania kamier v nich môžeme z neho
spraviť profesionálne štúdio na editovanie videa / fotografií 
a jeho exportovanie do atraktívnej podoby.

https://bit.ly/3zjwSsr_prezentácia

https://bit.ly/3xSKgnj_prezentácia

https://bit.ly/372cpwx_prezentácia

https://youtu.be/lxx8FePp9rw
https://youtu.be/LHA6jOKfd_8
https://youtu.be/WlUykuCoLOs
https://bit.ly/3zjwSsr_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3xSKgnj_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/372cpwx_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/uo5CRMUacbI

https://youtu.be/3JGw8zNiu84

Na kávičke s eTwinningom alebo
"médiá naše každodenné"
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Na kávičke s eTwinningom -
zabávame sa s obrázkami
Jednou z možností prezentovania samého seba je aj
fotografia alebo zhotovovanie obrazového materiálu. Na
tomto webinári sa budeme venovať nástrojom alebo takým
formám práce, ktoré nám zefektívňujú prácu s obrázkami 
a pomáhajú nám upravovať obrázky tak, aby sme ich vedeli
použiť v rámci sebaprezentovania v ktorejkoľvek fáze
projektu eTwinning.
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Mediálna gramotnosť je pre súčasného mladého človeka
nenahraditeľnou súčasťou intelektovej výbavy. Médiá
začínajú viditeľne i neviditeľne ovplyvňovať naše životy.
Pochopiť, ako a čím ma ovplyvňujú médiá, je jednou 
z najdôležitejších kompetencií a práve na tomto webinári si
ukážeme rôzne aktivity, ktorými ich môžete u vašich žiakov
podporiť.

https://bit.ly/2V0pQu4_prezentácia

https://bit.ly/3Bm6IY4_prezentácia

Teraz som absolvovala Macmillan, predtým
Cambridge webinár, ale tento je super, praktický,

jednoducho podávané info, priamo do praxe, no super.

Karolína J., ZŠ Gemerská 2, Košice

https://youtu.be/uo5CRMUacbI
https://youtu.be/3JGw8zNiu84
https://bit.ly/2V0pQu4_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3Bm6IY4_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/tKq7gM8CRaM

https://youtu.be/IM3KWQ7onUI

Online tipy a triky v práci učiteľa I.
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Na kávičke s eTwinningom alebo
"sú moji žiaci mediálne gramotní?"
Mediálna gramotnosť v súčasnej dobe je nenahraditeľnou
súčasťou intelektovej výbavy každého jedinca, nakoľko
mediálny priestor začína viditeľne i neviditeľne ovplyvňovať
naše životy. Zvlášť krehkú skupinu tvoria maloletí a takmer
dospievajúci žiaci. Chápať zmysel mediálneho pôsobenia 
v ich životoch môžeme pomocou rôznych hrových e-aktivít.
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Súčasná doba v oblasti učiteľskej praxe poukazuje na
nevyhnutnosť vedieť pracovať s informačnými technológiami.
Na učiteľov sa vyvíja tlak, aby nevyužívali počítač len na
základné kancelárske práce, ale dokázali využívať nesmierne
možnosti, ktoré internet ponúka. Učiteľ, ktorý siaha po IKT
nástrojoch a ich uplatnení, tak ponúka sebe i žiakom šancu
na zvyšovanie vlastnej motivácie.

https://bit.ly/3kFZIiL_prezentácia

Online tipy a triky v práci učiteľa II.
Súčasná doba v oblasti učiteľskej praxe poukazuje na
nevyhnutnosť vedieť pracovať aj s mobilnými technológiami.
Na učiteľov sa vyvíja tlak, aby nevyužívali svoj mobil len na
telefonovanie alebo fotografovanie, ale dokázali využívať
nesmierne možnosti, ktoré im toto zariadenie ponúka. Učiteľ,
ktorý siaha po takýchto nástrojoch rozširuje možnosti 
a zefektívňuje a zatraktívňuje svoju prácu.

https://youtu.be/LWhNXtgW1IE
https://bit.ly/3Bo1xXG_prezentácia

https://youtu.be/tKq7gM8CRaM
https://youtu.be/IM3KWQ7onUI
https://bit.ly/3kFZIiL_prezent%C3%A1cia
https://youtu.be/LWhNXtgW1IE
https://bit.ly/3Bo1xXG_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/MSQBbQzh_3A

https://youtu.be/wa9N4w_3_ec

Online tipy a triky v práci učiteľa IV.
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Online tipy a triky v práci učiteľa III.
V dobe moderných technológií je žiaduce, aby sa aj učiteľ 
vo svojej práci opieral o rôzne technologické vychytávky.
Pomocou nich dokáže pracovať rýchlejšie, efektívnejšie.
Nástroje, ktoré predstavíme na tomto webinári, dokážu
zasiahnuť vyučovací proces ako aj pedagogickú komunikáciu.
Toto vzdelávanie je pokračovaním série webinárov lektora,
ale obsah nenadväzuje na predchádzajúce časti.
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V dobe moderných technológií je žiadúce, aby sa aj učiteľ 
vo svojej práci opieral o rôzne technologické vychytávky.
Pomocou nich dokáže pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.
Nástroje, ktoré predstavíme na tomto webinári, dokážu
zasiahnuť vyučovací proces ako aj pedagogickú komunikáciu.
Toto vzdelávanie je pokračovaním série webinárov lektora,
ale obsah nenadväzuje na predchádzajúce časti.

https://bit.ly/3ewZo23_prezentácia

https://bit.ly/3rkCFv8_prezentácia

Skvelý webinár, to by si mali vypočuť všetci,
ktorí majú prístup k technike, podnetné, viem
čo môžem zlepšiť, ďakujem.

Martina T., MŠ Rovinka

https://youtu.be/MSQBbQzh_3A
https://youtu.be/wa9N4w_3_ec
https://bit.ly/3ewZo23_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3rkCFv8_prezent%C3%A1cia


https://youtu.be/agX3qIUENy4

https://youtu.be/NPktxFpx9M8

Online tipy a triky v práci učiteľa VI.
- práca s videom
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Online tipy a triky v práci učiteľa V.
V dobe moderných technológií je žiadúce, aby sa aj učiteľ 
vo svojej práci opieral o rôzne technologické vychytávky.
Pomocou nich dokáže pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.
Nástroje, ktoré predstavíme na tomto webinári (Google
Chrome rozšírenia), dokážu pomôcť používateľovi zefektívniť
prácu. Toto vzdelávanie je voľným pokračovaním série
webinárov lektora, ale obsah nenadväzuje na
predchádzajúce časti.
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Video je jedným z najpopulárnejších nástrojov prezentovania
mladého človeka. Ukážeme si, že video je možné použiť aj 
v iných fázach projektu ako len zoznamovanie projektových
partnerov a školských tímov. Zameriame sa na to, že video 
a práca na ňom môže mať aj kolaboratívny rozmer. Ukážeme
si prácu s rôznymi nástrojmi, ktoré takýto prístup podporujú.
Pomôžete tak vašim žiakom k motivácii v komunikácii 
a sebaprezentovaniu.

https://bit.ly/2UxBwnY_prezentácia

https://bit.ly/3wUC9VX_prezentácia

Super ako vždy, teším sa na ďalší
webinár.

Zuzana P., ZŠ Hronské Kľačany

https://youtu.be/agX3qIUENy4
https://youtu.be/NPktxFpx9M8
https://bit.ly/2UxBwnY_prezent%C3%A1cia
https://bit.ly/3wUC9VX_prezent%C3%A1cia


lektorka, novinárka, PR manažérka 
a odborníčka na médiá

Marie
Stracenská

Webináre (5)
Médiá – svet, ktorý sám osebe prispieva k skresľovaniu
informácií
Ako a kedy vyvracať dezinformácie
Ako rozlíšiť pravdu a hoax
Podpora kritického myslenia, motivácia k nemu
Aby hľadanie pravdy nebolelo
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https://youtu.be/L8v9zC-ertQ

https://youtu.be/19BWOxg67J0

Ako a kedy vyvracať dezinformácie
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Médiá – svet, ktorý sám osebe
prispieva k skresľovaniu informácií
Prvý webinár na tému roka "Mediálna gramotnosť". Obsah
webinára: médiá ako tovar; problematické momenty, ktoré
podporujú nedôveru v médiá; stručnosť – dobrý sluha, ale zlý
pán; časté dezinformácie a ich porovnanie s pravdou.
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Druhý webinár na tému roka "Mediálna gramotnosť". Obsah
webinára: časté dezinformácie a ich porovnanie s pravdou;
čo podporuje to, že nevieme na prvý pohľad zistiť, či ide 
o pravdu alebo nie – príklady; formulovanie „opráv“ 
a napomenutí tých, ktorí šíria dezinformácie nevedomky
alebo nie so zlým úmyslom.

Ako rozlíšiť pravdu a hoax
Tretí webinár na tému roka "Mediálna gramotnosť". Obsah
webinára: nástroje a weby, ktoré pomáhajú v boji 
s konšpiráciami; ako na odhaľovanie dezinformácií; návod -
clickbaitové titulky, texty, fotografie, videá, statusy.

https://youtu.be/bD6fOVkivuY

https://youtu.be/L8v9zC-ertQ
https://youtu.be/19BWOxg67J0
https://youtu.be/bD6fOVkivuY


https://youtu.be/Ny44MtH33CI

https://youtu.be/shoyWVKtHYg

Aby hľadanie pravdy nebolelo
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Podpora kritického myslenia,
motivácia k nemu
Štvrtý webinár na tému roka "Mediálna gramotnosť". Obsah
webinára: tipy na dobré vzdelávacie kanály; práca 
s obrázkami, videami, textami - hravé nástroje aj pre
menších žiakov na to, aby našli cestu k overovaniu
informácií; cvičenie – tvorba vlastného hoaxu – cieľom je
zistiť, ako ľahko vzniká dezinformácia, komentovanie
senzácií, diskusia; reálne očakávania a postupné výsledky.
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Piaty webinár na tému roka "Mediálna gramotnosť". Obsah
webinára: najťažšie je povedať „robíš chybu“, „mýliš sa“,
„nerob to“ človeku, na ktorom nám záleží. Ako ho upozorniť a
nezraniť? Ako mu vysvetliť, že si škodí, ak šíri nezmysly? Ako
hovoriť o závažných témach, ak sa názory úplne rôznia? Ako
konfrontovať blízkych? Ako sa vyhnúť konfliktu, ktorý by
mohol trvať veľmi dlho? Zdieľajme skúsenosti, povedzme si,
čo pomáha.

Ďakujem za webinár, opäť som sa
naučila niečo nové
Tamara G., CVČ, Dubnica nad Váhom

https://youtu.be/shoyWVKtHYg


Ambasádorka eTwinning

Spojená škola bl. biskupa Gojdiča
Bernolákova 21
Prešov

Martina 
Vinjarová

Webináre (16)
ClassDojo - Učíme na diaľku v primárnom vzdelávaní
Interaktívne online aktivity v praxi ŠKD a primárneho
vzdelávania I.
Interaktívne online aktivity v praxi ŠKD a primárneho
vzdelávania II.
Jedna aplikácia - 21 aktivít v školskom klube detí
LearningApps v projektoch eTwinning, online vyučovaní či ŠKD
Kvízy a testy online na pár klikov
Online nástroje na tvorbu a publikovanie (nielen) školského
časopisu
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Projekty eTwinning v praxi vychovávateľov I. - Ako začať
Projekty eTwinning v praxi vychovávateľov II. - TwinSpace
Projekty eTwinning v praxi vychovávateľov III. - pracujeme 

Testujeme na diaľku v Microsoft Teams a Edupage
Tvoríme webové stránky vo Webnode - časť I. "začíname"
Tvoríme webové stránky vo Webnode - časť II. "práca 

Wordwall v projektoch eTwinning a online vyučovaní - kvízy 

Wordwall v projektoch eTwinnning v školskom klube detí
Wordwall vo vyučovaní cudzích jazykov - ako motivovať žiakov

s médiami

s obsahom"

a hry
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https://youtu.be/lI8YY1Wmdpk

Interaktívne online aktivity v praxi
ŠKD a primárneho vzdelávania I.
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 aClassDojo - Učíme na diaľku 
v primárnom vzdelávaní
ClassDojo predstavuje atraktívny nástroj, ktorý spája
komunitu učiteľov, rodičov a detí v primárnom vzdelávaní.
Využiť ho môžete aj v medzinárodných projektoch či
výchovno-vzdelávacom procese v školskom klube detí.
Umožní vzájomnú komunikáciu, tvorbu portfólií žiakov, ich
hodnotenie zábavným spôsobom či zdieľanie momentov 
z vyučovania vo foto/video galérii.
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Webinár o tom, ako naplno a zmysluplne využiť interaktívnu
tabuľu (nielen) v školských kluboch detí. Mnohé z aktivít,
ktoré si ukážeme, je možné využiť aj pri vo vyučovacom
procese - prezenčnom, či dištančnom. Kvízy a súťaže
(napríklad na podporu čitateľskej gramotnosti) je možné
vytvárať v rôznych platformách - ukážeme si niektoré
najpoužívanejšie a počas webinára si budete môcť všetko 
aj prakticky vyskúšať.

https://youtu.be/o3zKlTOZQOY

https://youtu.be/lI8YY1Wmdpk
https://youtu.be/o3zKlTOZQOY


https://youtu.be/odZ_OLon0Ug

Jedna aplikácia - 21 aktivít 
v školskom klube detí
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Tento webinár vás prevedie svetom jednej z top aplikácií, 
v ktorej viete vzájomne skombinovať rôzne zdroje a aktivity.
Nearpod umožňuje okrem interaktívnych videí, virtuálnej
reality, kvízov, zdieľaného kreslenia, súťažných hier aj veľa
iného. Ideálne aj počas dištančného vzdelávania. Počas
webinára si tvorbu aktivít môžete aj prakticky vyskúšať.

https://youtu.be/2zAY9ceJOiM

V druhej časti webinára si ukážeme aplikácie na tvorbu
komixov a online príbehov, ktoré sú vhodné aj pre mladšiu
vekovú kategóriu. Využiť ich môžete nielen pri
eTwinningových projektoch, ale aj v školskom klube či
primárnom vzdelávaní. Opäť budete mať možnosť si ich
prakticky vyskúšať a vzájomne sa podeliť so svojimi výtvormi.

Interaktívne online aktivity v praxi
ŠKD a primárneho vzdelávania II.

LearningApps v projektoch
eTwinning, online vyučovaní či ŠKD
Predstavíme si online nástroj LearningApps, prostredníctvom
ktorého môžete sami vytvárať a zdieľať rôzne formy aktivít
pre žiakov, ktoré oživia nielen medzinárodné školské
projekty, ale pomocou nich je možné zábavne sprostredkovať
či zopakovať učivo. Krížovky, osemsmerovky, pexesá, kvízy,
súťaže a oveľa viac...

https://youtu.be/kUbHPQFZlEs

https://youtu.be/odZ_OLon0Ug
https://youtu.be/2zAY9ceJOiM
https://youtu.be/kUbHPQFZlEs


https://youtu.be/c5wzPdpjhe4

Online nástroje na tvorbu 
a publikovanie (nielen) školského
časopisu
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Webinár vás prevedenie procesom tvorby školského
časopisu - ukážeme si nástroje na vzájomnú spoluprácu
editorov a koordinovanie aktivít, online grafické nástroje 
na samotnú tvorbu a publikovanie v tlačenej či digitálnej
podobe. Online nástroje však môžete využiť aj pri tvorbe 
a zdieľaní atraktívnych študijných materiálov pre vašich
žiakov počas dištančného vzdelávania.

Kvízy a testy online na pár klikov
Aj vo vyučovaní na diaľku vieme využívať celú škálu
rozmanitých kvízov, ktoré robia vyučovací proces
atraktívnejším a zábavnejším. Rovnako testy môžeme
vytvoriť online za krátky čas bez potreby kopírovania či
opravovania v papierovej podobe. Vo webinári si predstavíme
nástroje Formuláre Google a Quizlet a naučíme sa, ako
jednoducho v nich vytvoriť variabilné online testy (kvízy),
akým spôsobom ich zdieľať žiakom a následne ich
vyhodnotiť.

https://youtu.be/qH4g01kwf48

Ďakujem veľmi pekne za opäť zaujímavý 

a podnetný webinár, zrozumiteľne vysvetlený.

Eva H., ZŠ Levická 903, Vráble

https://youtu.be/c5wzPdpjhe4
https://youtu.be/qH4g01kwf48


https://youtu.be/5f440tp665Y

https://youtu.be/m1Uyy6gpFI8

Projekty eTwinning v praxi
vychovávateľov II. - TwinSpace

V 
i n

 j 
a 

r o
 v

 á
   

  M
 a

 r 
t i

 n
 aProjekty eTwinning v praxi

vychovávateľov I. - Ako začať
Projekty eTwinning sú zaujímavou príležitosťou, ktorú
môžete sprostredkovať deťom v rámci pobytu v školskom
klube detí, pričom máte voľné ruky pri výbere témy i aktivít.
Vy i vaši žiaci spoznáte rôzne nástroje, s ktorými môžete
hravou a zaujímavou formou komunikovať a spolupracovať 
s inými v rámci Slovenska, Čiech či iných krajín. Webinár je
prvým zo série, ktorý vás prevedie krok po kroku začiatkom
projektu eTwinning, od registrácie, vyhľadávania partnerov
až po založenie projektu a prípravu priestoru pre spoluprácu.
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Ďalšie pokračovanie webinárov, kde sa zoznámime 
s priestorom pre spoluprácu TwinSpace a rôznymi online
aktivitami, ktoré môžete využiť nielen pre vzájomné
zoznámenie sa, ale aj realizáciu spoločných nápadov 
a aktivít. Všetky z nich je možné využiť aj pri realizácii ŠKD
dištančnou formou.

Ďakujem za super webinár, super
nápady do praxe.
Andrea L., ZŠ Jána Švermu, Humenné

https://youtu.be/5f440tp665Y
https://youtu.be/m1Uyy6gpFI8


https://youtu.be/bjpi93HlEos

https://youtu.be/OnxFoEkpz4g

Testujeme na diaľku v Microsoft
Teams a Edupage
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 aProjekty eTwinning v praxi

vychovávateľov III. - pracujeme 
s médiami
Pokračovanie série webinárov pre vychovávateľov. Ukážeme
si nové nástroje a aplikácie na úpravu obrazového, audio či
videomateriálu, ktoré využijete nielen pri realizácii eTwinning
projektov, ale aj vo svojej praxi v prezenčnej či dištančnej
forme.
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V dištančnom vyučovaní vieme využívať možnosti, ktoré nám
online priestor ponúka. Prečo si neuľahčiť prácu a nevytvoriť
si testy, ktoré aplikácie "opravia" i ohodnotia za vás a ktoré
budere môcť opakovane používať, či modifikovať behom pár
minút? Vo webinári si predstavíme nástroje MsForms pre MS
Teams a tvorbu testov v Edupage - naučíme sa, ako
jednoducho v nich vytvoriť variabilné online testy (kvízy),
akým spôsobom ich zdieľať žiakom a následne ich
vyhodnotiť.

https://youtu.be/bjpi93HlEos
https://youtu.be/OnxFoEkpz4g


https://youtu.be/JpZvMyrfgoM

https://youtu.be/Od3qwMXnAqI

Tvoríme webové stránky vo
Webnode - časť II. "práca 
s obsahom"
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Webnode - časť I. "začíname"
Potrebujete vlastný osobitý webový priestor pre svoj
vyučovací predmet a/alebo projekt? Prostredníctvom
redakčného systému Webnode to zvládnu aj úplní
začiatočníci. V prvej časti si ukážeme registráciu nového
webového projektu, domény, prácu s administráciou 
a editorom.
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V pokračovaní webinára pre tvorbu vlastných webových
stránok pre predmet alebo projekt si ukážeme základy práce
s obsahom stránky - tvorbu a úpravu podstránok v menu,
pridávanie obsahových blokov, vkladanie a úpravu textov,
obrázkov, fotogalérií, vkladanie videa a súborov.

Ďakujem za úžasný webinár.
Mnohému som sa priučila..

Barbora H., Súkromná ZŠ Didacticus, 
Košice

https://youtu.be/JpZvMyrfgoM
https://youtu.be/Od3qwMXnAqI


https://youtu.be/ojQScGJJJhc

https://youtu.be/z15wbPT-mzA

Wordwall v projektoch eTwinnning 
v školskom klube detí
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a online vyučovaní - kvízy a hry
Aplikácia Wordwall ponúka možnosť vytvoriť rozmanitné typy
interaktívnych online úloh či hier, ktoré využijete 
v projektoch eTwinning počas zoznamovania školských tímov,
aj počas vzájomnej spolupráce. Wordwall však využijete
naplno aj počas dištančného a prezenčného vyučovania a
takisto aj v školskom klube. Na webinári si ukážeme niekoľko
typov úloh na vytvorenie kvízov, hier a súťaží.
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Aplikácia Wordwall ponúka možnosť vytvoriť rozmanitné typy
interaktívnych online úloh či hier, ktoré využijete 
v projektoch eTwinning počas zoznamovania, aj počas
vzájomnej spolupráce. Aktivity vo Wordwall využijete aj 
v bežnej praxi v školskom klube detí. V prvej časti webinára
sa naučíme vyhľadávať hotové aktivity, vkladať ich 
do priestoru TwinSpace alebo inej webovej stránky,
modifikovať už existujúce aplikácie pre vlastné potreby 
a vytvárať nové originálne aktivity - kvízy a súťaže.

Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi
prínosné :)
Radka K., ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec

https://youtu.be/ojQScGJJJhc
https://youtu.be/z15wbPT-mzA


https://youtu.be/t53cEptAcmk
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jazykov - ako motivovať žiakov
Aplikácia Wordwall, podobne ako LearningApps umožňuje
vytváranie interaktívnych online úloh a aktivít, ktoré je možné
jednoduchým spôsobom vložiť do TwinSpace 
vo vašich medzinárodných projektoch. Veľké uplatnenie nájde
aj počas dištančného aj prezenčného vyučovania cudzích
jazykov. V prvej časti webinára si ukážeme ako vyhľadať
hotové aktivity, ako už existujúce aktivity upraviť 
a tiež sa naučíte vytvoriť nové, vlastné aktivity. V tejto časti sa
zameriame na hry, kvízy a súťaže vo výučbe cudzích jazykov.
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Táto doba ide nesmierne rýchlo,

keby neboli takéto webináre, tak
som len pri učebnici a zošite. To
bude zase super, keď žiakom
ukážem . Perfektné.
Alena L., ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

https://youtu.be/t53cEptAcmk
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