
   Co je eTwinning?

   Jednoduše řečeno inzertní systém pro nalezení školy ke společným projektům. V těchto 
dnech je na stránkách www.etwinning.net zaregistrováno přes 4700 projektů a svůj profil zde 
má více než 150 000 učitelů z celé Evropy.
   Žáci  a  jejich  učitelé  z mateřských,  základních  a  středních  škol  si  mohou  na  portálu 
eTwinningu  vyhledat  partnerskou  školu  například  podle  věkové  skupiny  dětí,  podle 
vyučovaného předmětu nebo oblasti jejich zájmu –  historie a zajímavosti města, ve kterém 
žijí,  oblíbené  sportovní  hry,  příprava  a  realizace  pokusů z fyziky  nebo  chemie,  ekologie, 
zeměpis. Komunikace pak probíhá v jednom dohodnutém evropském jazyce prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií.
   Gymnázium se do svého prvního projektu s názvem Christmas Songs zapojilo v prosinci 
2011.  Iniciátorkou  práce  byla  učitelka  ze  střední  technické  školy  v Baia  Mare  na  severu 
Rumunska  a  brzy  po  zveřejnění  základních  informací  na  internetovém  portálu  se  k nám 
připojily školy z Turecka (Anatolia), Polska (Grodkow) a dvě školy italské (Fidenza, Řím). 
Nejprve jsme se museli  navzájem představit.  Studenti  ze všech přihlášených zemí tedy na 
internet umístili krátký film o své škole a svém městě. Přidali ještě fotografie ze školních tříd 
a dokument s vánočními koledami. V našem případě děti koledy zazpívaly a zahrály během 
tradičního školního vánočního trhu. Navíc se samy doprovodily na hudební nástroje. V tomto 
ohledu byli studenti GTS jediní, kteří v rámci úkolu předvedli i instrumentální podobu koled. 
Součástí projektu byl také překlad textů koled do angličtiny, aby virtuální přátelé v Evropě 
věděli, o čem v Čechách během Vánoc zpíváváme. Vánoční projekt našich gymnazistů byl 
oceněn v bleskové vánoční minisoutěži eTwinningu.
   Kromě toho, že se zájemci z řad dětí mohli přihlásit jako spoluautoři projektu, mohli zde 
umístit i svůj profil a libovolně vkládat své texty nebo fotografie.  Jednoznačným přínosem 
pro všechny participující byla nutnost komunikovat v cizím jazyce a v případě vyučujících i 
rozšíření znalostí v ovládání ICT nástrojů. Studenti GTS se mohli z krátkých dokumentů a 
vložených životopisů přesvědčit, že jejich vrstevníci v tisíce kilometrů vzdálených destinacích 
jsou jim i přes rozdíly v kultuře a historii velmi podobní.  Proto bychom všichni rádi zůstali 
ve vzájemném kontaktu a spolupracovali i na dalších projektech. A kdo ví, třebas se jednou i 
setkáme.
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