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PO KORAKIH DO PRIMERA DOBRE PRAKSE

Ali ste vedeli?

Teme projektov eTwinning niso
določene s pravili in prioritetami. Sami določate obseg, dolžino in temo vašega projekta
eTwinning.

eTwinning vam omogoča sodelovanje
s 42 državami Evrope in njene bližnje
okolice.

eTwinning
podpira Erasmus+
aktivnosti
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in odvečno projektno dokumentacijo.
winning.net).
le klik na platformi eTwinning Live (www.et

Sodelovalna platforma eTwinning
lahko služi kot osrednja podporna platforma za vaše aktivnosti
znotraj akcij KA1 in KA2 Erasmus+,
saj omogoča povezovanje s
partnerji, arhiviranje gradiva,
povezovanje in pripravo na
mobilnost vaših učencev in
dijakov.

Prvi koraki do uspešnega projekta
eTwinning
1. KORAK

Vzpostavite dobre temelje projekta, ki slonijo na:
• veselju in navdušenju vseh sodelujočih v projektu,
• podpori vodstva šole,
• resnih in delovnih projektnih partnerjih,
• dobrem in premišljenem načrtovanju,
• realno zastavljenih ciljih,
• aktualni in relevantni temi za vaše šolsko okolje.

2. KORAK

Pred prijavo projekta na portal eTwinning razmislite o:
• dolžini projekta (nekajtedenski, nekajmesečni, enoletni, večletni),
• skupini sodelujočih učencev (manjša skupina, ves razred, več razredov),
• vključevanju vsebine v učni načrt,
• vključevanju vašega kolektiva v projekt,
• interesih vaših učencev,
• tem, kako vešči so učenci pri uporabi IKT-orodij,
• vsebinah, ki bi bile primerne za mednarodno sodelovalno delo.

3. KORAK

Poiščite projektnega partnerja
Platforma eTwinning vam ponuja različne možnosti iskanja projektnih partnerjev
za vaše projekte eTwinning. Z vpisom na portal lahko dostopate do:
• iskalnika projektnih partnerjev,
• forumov za iskanje projektnih partnerjev,
• skupin eTwinning,
• spletnih dogodkov v obliki webinarjev, izobraževalnih dogodkov in seminarjev.
Ti vam omogočajo takojšen stik s kolegi iz 42 držav.

V stik z mednarodno aktivnimi šolami in učitelji lahko pridete tudi 'v živo' na:
• kontaktnih seminarjih,
• delavnicah,
• tečajih in
• konferencah eTwinning.

Vir fotografij: Portal eTwinning Live.

4. KORAK

Načrtujte projekt
• Kaj želite s projektom doseči – določite merljive in realne cilje!
• Sledite načelu KISS: naj bodo vaši projekti kratki, jasni in enostavni.
• Izberite zanimiv naslov in privlačen logotip projekta. (Namig: glasujte s partnerji
s pomočjo orodja za viharjenje možganov TRICIDER: www.tricider.com.)
• Dogovorite se s projektnimi partnerji, katera orodja boste uporabljali med
izvajanjem projekta. (Namig: ambasadorji eTwinning so vam v pomoč pripravili
nabor uporabnih orodij za vaše projekte eTwinning. Seznam je dostopen v spletni učilnici TwinSpace – Peskovnik: https://twinspace.etwinning.net/28863/
pages/page/164866.)
• Natančno (vsebinsko in časovno) določite projektne aktivnosti v spletni učilnici
TwinSpace. (Namig: v pomoč so vam lahko Googlovi dokumenti.)

Vir: spletna učilnica TwinSpace, projekt RDY:
Roald Dahl Year, OŠ Litija.

Vir: spletna učilnica TwinSpace,
projekt RDY: Roald Dahl Year,
OŠ Litija.

5. KORAK

Prijavite projekt na portalu eTwinning
• Projekt vedno prijavita 2 partnerja (ustanovitelja projekta).
• Kasneje se ustanoviteljema lahko priključi poljubno število članov projekta.
• Prijava je enostavna, v prijavo vnesete opis projekta, načrt dela ter pričakovane rezultate.

6. KORAK

Določite način komuniciranja
eTwinning vam omogoča komunikacijo s projektnimi partnerji prek:
• twinmaila (za obveščanje učencev/dijakov, pošiljanje opomnikov in ostalih obvestil glede projeka),
• biltena učiteljev (za komunikacijo s partnerji),
• forumov (odprite razprave in spodbudite učence/dijake, da sodelujejo, izražajo
svoja mnenja),
• video konference (prvo video konferenco organizirajte že takoj na začetku projekta, da se učenci spoznajo).

7. KORAK

V projekt povabite učence/dijake
Učencem/dijakom ustvarite račune in jih pozovite, da:
• uredijo svoj profil v spletni učilnici TwinSpace,
• stopijo v stik z učenci/dijaki partnerskih šol,
• na zid učencev/dijakov iz partnerskih šol napišejo kratka sporočila,
• redno pregledujejo spletno učilnico.

Vir fotografij: Spletna učilnica TwinSpace in eTwinning Live.

8. KORAK

Aktivnosti med projektom
VKLJUČEVANJE: Ne pozabite v načrtovane aktivnosti vključiti vseh učencev. Vsakemu
dodelite vlogo v projektu glede na njegove interese in sposobnosti. Vse učence, ne
glede na tematiko, lahko opolnomočite za samostojno raziskovalno delo v projektu.
Presenečeni boste nad rezultati glede znanja, dviga motivacije za učenje in navdušenja
nad raziskovanjem novega.
SPOZNAVANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV: Pripravite dejavnosti, s katerimi se bodo
učenci spoznavali, se naučili sodelovati s sovrstniki iz tujine in ustvarili dober odnos.
Pri tem vam priporočamo naslednja orodja za sodelovanje: Padlet, Popplet, Blue Robot,
Team generator, ZeeMaps, Kahoot, video konferenco eTwinning Live.

9. KORAK

Diseminirajte projektne rezultate
Poskrbite za to, da bo glas o dosežkih in rezultatih vašega projekta dosegel vašo šolsko
skupnost in širšo skupnost staršev, šol v vaši regiji, nacionalnih inštitucij, ki se ukvarjajo z
izobraževanjem.
Predstavite projekte na strokovnih aktivih, nacionalnih in mednarodnih konferencah,
študijskih skupinah.

V nadaljevanju so izpostavljeni primeri dobrih praks projektov
eTwinning z različnih starostnih področji. Naj vam projekti
služijo kot navdih pri vaših prvih mednarodnih korakih.

Naslov projekta:

User name: children Password: rights
Teme projekta: otrokove pravice, solidarnost, strpnost, sodelovanje, vrednote
Starostna skupina otrok: 4–11 let
Šola: OŠ Velika Dolina
Koordinatorica: Edita Krošl
Projekt je učencem dal možnost in spodbudo za kritično
razmišljanje o globalnih vprašanjih človeštva, ki zadevajo svobodo in dostojanstvo vsakega človeka. Učence je
spodbudil k aktivnemu delovanju pri izgradnji odnosov in

vrednot empatije, solidarnosti do drugačnih. Učenci so ob
tem spoznali, kaj pomeni aktivna participacija pri izboljšanju
življenjskih razmer posameznika in zaščiti lastnih pravic.
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Učenci so se začeli zavedati pomena širše
družbe in pomena globalnih vprašanj za lokalno
skupnost, v kateri živimo. Skozi projekt so razvijali
empatijo, razumevanje, sprejemanje drugačnosti
in ozaveščali pomen vloge vsakega posameznika
pri ustvarjanju strpnejše družbe prihodnosti. Projekt je učencem omogočil vpogled v problematiko beguncev, s katero se srečuje šolska lokalna
skupnost, ob tem so lahko razmišljali o njihovi
integraciji, rešitvah in svoji vlogi pri vprašanju
migrantov v Sloveniji.

Projekt je bil na lokalni ravni predstavljen
v obliki časopisnega
članka, staršem in širši šolski skupnosti
ter prek javno dostopnega
bloga.

Naslov projekta:

Wir bauen Brücken
Tema projekta: cesar nemško-češkega rodu Karel IV. in njegov vpliv na zgodovino ter stoletni stiki med Bavarci, Čehi in
Slovenci
Starostna skupina otrok: 12–15 let
Šola: OŠ Cerkno
Koordinatorica: Anica Svetik
Učenci so tekom projekta pridobili zgodovinsko znanje o srednjem veku in vladanju Karla IV., geografsko znanje o Češki,
Bavarski in poteku 'zlate ceste' med Nürnbergom in Prago.
Na igriv način so raziskali kulturno dediščino Prage, Češke in
krajev ob 'zlati cesti', ugotavljali so skupne zgodovinske in kul-

turne točke srednje Evrope, spoznavali besedišče, pregovore,
pesmi, pripovedke in šege, povezane z obravnavano tematiko. V projektu je bilo poskrbljeno tudi za medpredmetno
povezovanje, saj so učenci ustvarjali prave male 'umetnine' s
področja glasbe, literature in likovne umetnosti.
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Naslov projekta:

Vrtimo se na vrtu (OŠ in vrtci)
Teme projekta: šolski in vrtčevski vrtovi, zdrav slog življenja, prehrana
Starostna skupina otrok: 4–11 let
Šola: OŠ Dolenjske Toplice
Koordinatorica: mag. Urška Bučar
Projekt je povezal predšolske in šolske otroke v vrtnarjenju.
S pomočjo projekta so projektni partnerji izmenjali izkušnje
dela na šolskih vrtovih, spoznali so prednosti visoke grede,
iskali rešitve, kaj in kako, kadar vrta nimaš. Izmenjali so si
avtorska učna gradiva in jih uporabili pri pouku. Drug dru-

gemu so postavljali izzive za delo, uganke in naloge. Projekt
je dokaz, da je projektno delo uspešno tudi v starostno raznolikih partnerstvih, saj je bilo reševanje načrtovanih nalog
prilagojeno individualni skupini učencev.
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Naslov projekta:

Števila so enaka tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.
//Brojevi su isti i u Sloveniji i u Hrvatskoj!
Tema projekta: številske množice
Starostna skupina otrok: 16–19 let
Šola: Gimnazija Poljane
Koordinatorica: Breda Poličar
Projekt je rezultat srečanja na izobraževanju učiteljev
naravoslovja v Talinu. Na seminarju je bil velik poudarek na
različnih metodah poučevanja matematike. Koordinatorici sta
se zato odločili primerjati pouk matematike v Sloveniji in na
Hrvaškem v praksi, in sicer kot obliki projekta eTwinning. Ker
sta učna načrta vsaj na začetku gimnazije zelo primerljiva, sta
se odločili izvesti projekt z dijaki 1. letnikov. Dijaki so v projektu
uporabljali svoj materni jezik, slovenski oz. hrvaški, zato s tem
ni bilo posebnih težav. Projekt je bil tesno povezan z rednim

poukom, teme projekta so časovno sledile obravnavi tem pri
pouku in so pomenile razširitev oz. nadgradnjo redne snovi.
Dijaki so v stopnji izvajanja osrednjih aktivnosti formirali mednarodno mešane time. Skupine so samostojno raziskovale
enostavne matematične pojme (naravna števila, deljivost,
praštevila, številski sestavi, Eratostenovo sito …), utemeljevale
in dokazovale osnovne matematične izreke ter reševale in
zastavljale matematične naloge sovrstnikom.
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Za šolo je sodelovanje v projektu eTwinning odlična priložnost za
razširitev obzorij z vidika primerjave izobraževalnih sistemov, učnih
metod in načrtov v Sloveniji in na Hrvaškem. Projekt je bil tudi
uspešen poskus ustvarjanja drugačnega pogleda na matematiko na
šoli. Matematika je na ta način postala zanimivejša in privlačnejša.
Sodelovanje v projektu je bila tudi možnost za koordinatorico, da
bolje spozna svoje dijake že na začetku prvega letnika. Projekt je
odprl nove poti za ekipno tekmovanje dijakov in s tem tudi prepoznavnost šole.
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