Podrobný návod na registráciu do
portálu eTwinning
Registrácia do eTwinningu – bezpečnej európskej platformy pre učiteľov a zamestnancov škôl – prebieha
v 2.krokoch a následnou validáciou, teda schválením slovenskou NSS.
Oba kroky registrácie vám zaberú cca 5 až 10 minút. Validácia vášho účtu prebehne najneskôr do 24 hodín.
Táto zdanlivá „zložitosť“ je nutná kvôli zaisteniu bezpečnosti portálu, na ktorý sme v eTwinnigu už 15 rokov
hrdí !

1. Krok registrácie
Klik na tento link: https://www.etwinning.net/sk/pub/preregister.cfm

Vyberiete krajinu „Slovensko“ a pokračujete vyplnením ďalších požadovaných údajov online formulára.
Zakliknete políčko že ste sa „oboznámili s obsahom zásad zaobchádzania s osobnými údajmi a pravidlami
správania sa realizátorov partnerstva škôl eTwinning“ a súhlasíte s nimi a ODOŠLETE – viď obr:

Po odoslaní sa prihláste do svojej e-mailovej schránky (ktorú ste uviedli ) a nájdete tam doručený mail
s linkom, na ktorom dokončíte 2. krok registrácie.
Skontrolujte aj SPAM - nevyžiadanú poštu. Ak takýto link nedostanete, napíšte na info@etwinning.sk a my
vám ho pošleme.

2. Krok – dokončenie registrácie
Po kliknutí na link z mailu zrolujte stránku nižšie k výberu 3 políčok: „Krajiny“ – „Regiónu/kraja“ a „Vašej
školy“:

Dôležité je políčko „Vaša škola“. V prípade, že v minulosti (od roku 2005) už bol niektorý kolega z vašej školy
registrovaný v eTwinningu – ostane vaša škola v našej databáze už registrovaná a stačí si ju „vybrať“, (v
prípade potreby môžete neskôr aktualizovať údaje) – rozhodne ju nanovo nezakladajte.
Zadajte názov vašej školy – stačí zadať názov vášho mesta/obce stlačiť „Enter“, alebo klik na ikonu lupy. Školu
v zozname škôl nájdete aj uvedením ulice školy.
Zobrazí sa vám zoznam všetkých škôl z daného mesta.
Pozrite si názvy zobrazených škôl a v prípade, že je medzi nimi vaša škola – kliknite na jej názov (oranžovým
písmom). Následne potvrďte, že ste si istý že toto je vaša škola – viď.obr:

Ak vašu školu v zozname nenájdete, zrolujte úplne dole na koniec zoznamu a zobrazí sa vám tento oznam:
"Vaša škola sa nenachádza na vyššie uvedenom zozname?
Ak chcete zaregistrovať novú školu, kliknite sem"

Vtedy vyplníte požadované údaje o škole a budete pokračovať v dokončení registrácie. Nezabudnite vždy na
konci formulára "uložiť" dáta.
Pozn. Povinný údaj „Oficiálne číslo školy“ slovenské školy nemajú, zadajte preto IČO, alebo si vymyslite číslo.

Následne vyplníte ostatné požadované políčka a dokončíte vašu registráciu do eTwinningu.
Zapamätajte si vaše prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno a heslo, nimi sa prihlásite do prostredia
eTwinning Live na tomto linku: www.etwinning.net

Do 24 hodín od ukončenia registrácie bude váš účet schválený (validovaný) slovenskou NSS a môžete sa
prihlásiť na online vzdelávanie cez eTwinning Live.
V prípade potreby zrýchlenej validácie píšte na mail : info@etwinning.sk alebo zavolajte na číslo: 0915
111 930

