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Úvod
Vážení a milí přátelé eTwinningu,
dostává se Vám do rukou publikace o vývoji eTwinningu v České republice
v roce 2012.
Tento rok byl pro evropskou komunitu učitelů eTwinning v mnohém významný.
Počet uživatelů dosáhl úctyhodného čísla 190 000 a v příštím roce určitě
přivítáme mezi námi dvousettisícího „eTwinnera“. Na evropské úrovni
byla spuštěna nová podoba portálu www.etwinning.net, jejíž součástí je
i zdokonalená verze pracovního prostředí Twinspace.
Neméně se eTwinningu dařilo i v České republice. Do české eTwinningové
rodiny přibylo 200 nových škol, 550 učitelů; a co nás těší nejvíce, je fakt,
že se rozběhlo téměř 600 projektů. Novou podobu dostal i náš český
eTwinningový portál www. etwinning.cz.
Daří se nám organizovat národní i mezinárodní semináře a vysílat učitele na
zahraniční akce. Matematický projekt A Taste of Math (ATOM) karvinské
Základní školy Majakovského byl vyhlášen nejlepším evropským projektem
roku 2012.
Tato publikace je nejen galerií nejlepších českých projektů za rok 2012,
dozvíte se v ní také něco o historii eTwinningu, najdete zde informace
o změnách na českém i evropském portálu. Zvláštní část je věnována
metodice projektu eTwinning.
Nechte se tedy provést světem eTwinningu, čtěte, zkoumejte, inspirujte se.
A hlavně – přidejte se k nám – POJĎTE S NÁMI DĚLAT ETWINNING!

Úvod

Tým pracovníků
Národní podpůrné středisko eTwinning
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1. Co je to aktivita eTwinning?
eTwinning je aktivita Evropské komise, která podporuje mezinárodní spolupráci
škol na dálku s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).
K 30. říjnu 2012 sdružovala více než 180 678 učitelů a pracovníků ve školství ze
všech zemí EU. V České republice je eTwinning jednou z mezinárodních aktivit
Domu zahraničních služeb / Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.
Aktivita je otevřena učitelům, ředitelům a dalším pedagogickým pracovníkům
všech typů škol, od mateřských, základních až po střední a vyšší odborné
v 33 evropských zemích.(1) V současné době lze eTwinning označit jako rychle se
rozvíjející internetovou komunitu evropských škol, která představuje nejen databázi
potenciálních partnerů pro mezinárodní projekty aktivity eTwinning a dalších
podprogramů Programu celoživotního učení (Comenius a Leonardo da Vinci),
ale je i prostorem pro další profesní rozvoj učitelů v podobě online vzdělávacích
aktivit, profesních skupin či mezinárodních akcí.

1/ 2005-2008 – partnerství škol v Evropě (označováno také jako eTwinning
1.0). V centru pozornosti byly školy a jejich virtuální spolupráce. Základním úkolem
bylo poskytnout evropským školám platformu pro vytváření mezinárodních
vzdělávacích projektů; nabídnout školám prostor, kde by mohly nejenom hledat
projektového partnera, ale také svůj projekt bezpečně realizovat. Toto prostředí
i jeho nástroje musely být samozřejmě jednoduché a uživatelsky přátelské, aby
se mohl zapojit každý učitel bez ohledu na své ICT dovednosti a vybavenost
školy. Podařilo se vytvořit jednoduché prostředí, do kterého bylo možno vkládat
dokumenty, fotografie a audionahrávky, později také nahrát videa a zprostředkovat
přímou interakci mezi studenty. Realizační tým se soustředil především na
pedagogickou a metodickou podporu v oblasti projektové výuky a technickou
asistenci s eTwinningovými nástroji.
2/. 2008 až dosud – komunita škol v Evropě (označováno jako eTwinning 2.0).
Postupně však stále častěji docházelo k tomu, že učitelé mezi sebou komunikovali,
sdíleli zkušenosti a zůstávali ve spojení, i když zrovna nepracovali na společných

Údaj obsahuje 27 členských států Evropské unie, 4 země ESVO/EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko,
Švýcarsko a 2 kandidátské země: Turecko a Chorvatsko zapojené do programu LLP v roce 2012.
(1)
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Vývoj aktivity eTwinning lze rozdělit do dvou vývojových etap:
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Co je to aktivita etwinning?

projektech. eTwinning se tak postupně proměňoval v efektivní nástroj profesního
rozvoje a stával se platformou, kde nejenom učitelé, ale i jejich žáci zažívali pocit
sounáležitosti k většímu společenství. Proto vlivem tehdejšího společenského
trendu – vytváření internetových vazeb, které vedou ke vzniku komunit a nových
forem společenských vztahů – započala další vývojová fáze eTwinningu jako
plnohodnotného nástroje pro profesní rozvoj učitele. Svým způsobem tak
eTwinning uspokojil poptávku učitelů po prostředí, kde lze najít zahraničního
partnera pro spolupráci, realizovat projekt a současně se dále vzdělávat a pracovat
na svém profesním růstu.
Do aktivity eTwinning se k 30. říjnu 2012 zapojilo více než 96 934 evropských škol.
V České republice se již zaregistrovalo přes 4 720 učitelů z 2 510 škol. Realizováno
bylo více než 25 247 projektů, z toho 3 702 s českou účastí.
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Veškerá podpora zapojeným školám v rámci eTwinningu je zajištěna pracovníky
podpůrných středisek, a to na dvou úrovních, evropské a národní. Centrální
podpůrné středisko (CSS) je zodpovědné za eTwinning v evropském měřítku
a řídí činnost národních podpůrných středisek. Spravuje mezinárodní portál
www.etwinning.net, který je dostupný v 25 jazycích, nabízí školám nové způsoby
mezinárodní spolupráce a poskytuje evropskou asistenční službu, tzv. helpdesk.
Také zajišťuje online vzdělávací programy pro učitele.
V každé zapojené zemi existuje Národní podpůrné středisko (NSS). Mezi hlavní
činnosti střediska patří šíření eTwinningu mezi učitelskou a odbornou veřejnost,
zajišťování pedagogické a technické podpory školám, organizace metodických
seminářů a dalších vzdělávacích akcí pro učitele, oceňování učitelů a jejich
úspěšných projektů ve své zemi. Národní podpůrná střediska vzájemně úzce
spolupracují a podílejí se na rozvoji této aktivity a jejích služeb poskytovaných
školám napříč Evropou.
V ČR je eTwinning NSS součástí Domu zahraničních služeb (DZS) / Národní
agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), který koordinuje
programy mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, klíčovým je pak Program
celoživotního učení. Tým eTwinning je tvořen pracovníky národního podpůrného
střediska a ambasadory, což jsou proškolení lektoři z řad aktivních učitelů, kteří
jsou ze všech koutů naší republiky, a mají dlouholeté zkušenosti s mezinárodními
projekty eTwinning. Někteří z nich byli dokonce za své projekty oceněni. Všichni
společně dál šíří aktivitu eTwinning v ČR: vždy s profesionálním přístupem
a v přátelské atmosféře, která ke komunitě eTwinning neodmyslitelně patří.

2. Vzdělávací projekt eTwinning
a jeho nástroje
Základní myšlenkou aktivity eTwinning je párování škol, navázání komunikace
nejenom mezi učiteli, ale také mezi evropskou mládeží. Projekt eTwinning je
otevřený z hlediska cílů, rozsahu a doby trvání, podmínkou je pouze fungující
spolupráce škol a jasný přínos pro žáky a učitele. Důležité je, že pravidla pro
realizaci projektů jsou volná a pružná, projektová činnost probíhá na dálku pomocí
moderních technologií. Aby šlo opravdu o mezinárodní partnerství eTwinning,
musí být projekt uzavřen mezi minimálně dvěma různými evropskými školami
a spolupráce musí být uskutečňována skrze využití ICT nástrojů.
Projekt eTwinning může mít mnoho různých podob, záleží jen na učiteli, do jaké
míry jej rozvine. Může být krátkodobý (trvající i méně než 1 měsíc) a zaměřený na
určitou oblast výuky – například vzájemné dopisování žáků v hodině anglického
jazyka, nebo může mít podobu několikaměsíční spolupráce v rámci předmětů
propojujících komplexnější vzdělávací aktivitu. Další možností je celoškolní projekt
integrovaný do školního vzdělávacího programu, zahrnující spolupráci nejenom
v rámci různých předmětů, ale také různých ročníků. Takovéto projekty pak mohou
ústit do úzkého a trvalého partnerství spřátelených škol.

eTwinning nabízí svým uživatelům z řad učitelů speciálně vytvořené nástroje
pro vzájemnou komunikaci a projektovou spolupráci, které usnadňují přípravu
a realizaci mezinárodních projektů. Jejich hlavní výhodou je jednoduchost
a uživatelská přátelskost, které umožňují zapojení i těch učitelů, kteří se zrovna
nepočítají mezi počítačové experty. Jde především o tři hlavní nástroje: Pracovní
plocha učitele, prostředí Twinspace a Deník projektu, které jsou využívány
v různých fázích realizace projektu.

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Hlavní nástroje eTwinning
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Obrázek 1. Koloběh projektu eTwinning

Pracovní plocha učitele
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Obrázek 2. Registrace učitele a školy

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Jakmile se učitel blíže seznámí s možnostmi aktivity, například účastí na
některé z propagačních akcí nebo třeba z informačních materiálů, a rozhodne
se pro spolupráci škol v oblasti eTwinningu, nastává pravý čas pro registraci na
mezinárodním portálu. Při registraci získává každý učitel své uživatelské jméno
a heslo, pod kterým se poté do portálu přihlašuje.

Úspěšnou registrací učitel získává svoji pracovní plochu (eTwinning Desktop) a on
i jeho škola jsou automaticky zařazeni do databáze evropských eTwinningových
škol. Uvedené údaje na jeho profilu mohou oslovit některého z evropských
kolegů, který může navázat první kontakt. Zadané údaje lze samozřejmě měnit,
učitel tak může kdykoli aktualizovat svůj profil a upozorňovat na změny ve svém
eTwinningovém životě.

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Obrázek 3. Úprava profilu učitele

1. Krok: Registrace učitele a školy
Registrace probíhá ve dvou fázích. Při předběžné registraci nejdříve zájemce vyplní
základní informace o sobě (jméno a příjmení, uživatelské údaje a e-mailovou adresu)
a následně svůj požadavek odešle. Na uvedenou e-mailovou adresu obratem obdrží
informační email s odkazem na registrační formulář, kde celý proces dokončí
vyplněním informací o své osobě a profesním zaměření a samozřejmě o škole.
Součástí je i formulace projektového záměru a představ o budoucí spolupráci.
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Obrázek 4. Hledání potenciálního partnera

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

2. krok: Hledání projektového partnera
Aby mohla samotná spolupráce začít, je nutné nalézt vhodného partnera, který by
co nejvíce odpovídal představám o budoucím projektu a spolupráci škol (podobný
typ školy, věk žáků nebo vyučovací předmět). K tomuto účelu slouží nástroj
Vyhledávání účastníků eTwinningu, ke kterému má přístup pouze zaregistrovaný
uživatel a kde může začít hledání budoucího projektového partnera.

Vyhledávání může probíhat ve třech úrovních. Rychlé vyhledávání se využívá
v případě, že uživatel zná jméno učitele nebo školy (může jít o již existující
partnerství z jiných programů), kterou chce najít. V pokročilejším vyhledávání
má učitel k dispozici několik filtrů, které může kombinovat a pomocí nichž hledá
budoucího projektového partnera šitého na míru. Další a nejčastější variantou je
Fórum, tzv. inzertní systém, kde učitelé publikují své náměty na projekty, uživatelé
pak mohou procházet nápady svých kolegů, kontaktovat je nebo mohou sami
převzít iniciativu a publikovat svůj vlastní záměr.

Obrázek 5. Oslovení
potenciálního partnera
Obrázek 6. Registrace projektu

3. krok: Registrace projektu eTwinning
Projekt registrují vždy jen dva evropští učitelé, zakladatelé projektu. Jeden
z partnerů nejdříve vyplní registrační formulář (v záložce Projekty) a druhý jej
potvrdí. Národní podpůrná střediska obou zapojených zemí registraci projektu
zkontrolují, projekt schválí, nebo v ojedinělých případech zamítnou.

Elektronický formulář obsahuje základní informace o projektu, mimo jiné popis,
plánované ICT nástroje, stanovené cíle, projektové fáze a očekávané výsledky.
Formulář je dobré vyplnit v jazyce projektu, neboť ty samé údaje se zobrazí
i v profilu projektu.

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Potenciálního partnera či nový kontakt lze oslovit pomocí interního e-mailového
systému nebo prostřednictvím zaslané pozvánky do kontaktů. Pokud zahraniční
učitel pozvánku přijme a projeví zájem o spolupráci, může začít diskuse a plánování
projektu – vytvoření společného plánu projektu a jeho jednotlivých fází, stanovení
společných aktivit a podoby projektových výstupů. Zvolené aktivity by měly být
v souladu s národním vzdělávacím programem v zemích partnerských škol, aby je
bylo možné realizovat jako součást běžné výuky. K vzájemné komunikaci mohou
učitelé využít nástroje pracovní plochy eTwinning nebo jiných webových aplikací,
které jsou zdarma k dispozici na internetu.
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Obrázek 7. Informace požadované při registraci projektu
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Obrázek 8. Projekt a jeho panel nástrojů

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Schválené projekty se řadí v záložce Projekty, kde je mohou jejich koordinátoři
dále spravovat prostřednictvím pomocných nástrojů ve sloupci Možnosti. Zde se
také nachází vstup do prostředí Twinspace a Deníku projektu, které se v okamžiku
schválení automaticky otevírají. V této části může učitel také žádat o certifikát
kvality a v případě udělení si ho libovolně stahovat. Velké oblibě se těší nedávno
zavedené certifikáty určené žákům zapojeným do projektu.

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Obrázek 9. Twinspace prostředí pro spolupráci

4. krok: Projektová spolupráce
Celý průběh projektu je nutné koordinovat a plánovat, což je zpravidla úkolem
učitelů coby koordinátorů projektu. Účastníci projektu prostřednictvím různých
aktivit v rámci výuky sbírají informace ke zvolenému tématu, vytvářejí materiály
a vlastní výstupy. Pracovat mohou v národních nebo mezinárodních týmech.
Projektová práce může mít podobu paralelní činnosti nebo interaktivní spolupráce.
Nabyté zkušenosti se vždy sdílejí pomocí ICT nástrojů v prostředí Twinspace nebo
na internetu.
Prostředí Twinspace je určeno nejenom učitelům, ale také žákům. I oni mají
možnost se v prostředí pohybovat, reagovat na publikované výstupy či ukládat
vlastní příspěvky. Avšak míra jejich zapojení závisí na typu přidělených uživatelských
práv. Administrátorská práva se doporučují svěřit žákům, kteří se podílejí na vzhledu
Twinspace nebo zastávají určitou řídící roli – tento krok ocení zejména starší žáci.
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Obrázek 10. Deník projektu

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Nedílnou součástí projektu je jeho prezentace na veřejnosti – ve škole, ve
městě nebo v regionu. Pochlubit se projektem mohou jeho účastníci například
prostřednictvím nástěnek, článků v tisku, reportáží v televizi či publikováním na
internetu. Jednoduchý nástroj určený právě pro propagaci projektové činnosti je
Deník projektu.

Díky této aplikaci mohou učitelé postupně publikovat krátké příspěvky o aktuálním
dění, významných momentech a zajímavých aktivitách projektu.
5. krok: Hodnocení projektu
Konečnou fází každého projektu by mělo být jeho zhodnocení, jakási zpětná
vazba pro učitele, žáky, školu či veřejnost. Do evaluace by se měli zapojit všichni
účastníci projektu, tedy učitelé a jejich žáci, hodnotí se nejen průběh činností na
projektu, ale také veškeré výstupy.
Další možností je uznání kvality projektu eTwinning. Učitelé mohou zažádat
o udělení certifikátu kvality a přihlásit projekty do eTwinningových soutěží o národní
i evropské ceny.

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Obrázek 11. Certifikát kvality

6. krok: Ocenění projektu
Pokud projekt splní stanovená kritéria, má možnost získat ocenění jak na národní,
tak evropské úrovni. Tato ocenění přinášejí učitelům větší sebevědomí a určité
zadostiučinění za vykonanou práci, jejich žákům radost z dosaženého úspěchu
a větší motivaci do dalších projektů. Pro vítěznou školu znamená ocenění
nepochybně prestiž a zviditelnění nejen na národní úrovni. Projekty, které získají
certifikát kvality nebo některé z dalších ocenění, lze označit za velmi kvalitní
a prezentovat je jako příklady dobré praxe.

15

Prostředí Twinspace
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Obrázek 12. Twinspace a jeho části

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Twinspace je mnohojazyčný, uživatelsky příjemný nástroj, který byl vytvořen
speciálně pro eTwinningové projekty. Má podobu virtuální třídy, kde partnerské
školy realizují své projekty na dálku. Toto prostředí disponuje různými nástroji, které
se mohou stát základem partnerské komunikace a projektových aktivit, místem
pro prezentaci výsledků nebo pouze úložištěm veškerých dokumentů. Učitelé,
kteří partnerství zaregistrují, se automaticky stávají jeho administrátory a mohou
prostředí upravovat a měnit. Další přizvaní účastníci mohou projektovou činnost
pozorovat a popřípadě se do ní zapojit, pokud jim jsou přidělena požadovaná práva.
Zakladatelé projektu a účastníci z řad učitelů mají do Twinspace přímý
vstup ze své pracovní plochy. Jejich žáci a případní návštěvníci projektu se
přihlašují na základě vlastních přihlašovacích údajů z univerzální adresy
http://new-twinspace.etwinning.net. Hned v úvodu naleznou učitelé elektronický
odkaz projektu, který mohou umístit například na webové stránky školy. Rodiče
a široká veřejnost tak mohou kdykoli nahlédnout do zveřejněných výstupů projektu.

Stránka může obsahovat libovolné množství složek, které se za sebou řadí
v chronologickém sledu (jejich pořadí lze později měnit), pojmenovat je lze
například podle dílčích témat projektu, názvů aktivit nebo podle zúčastněných
zemí. Zde se také mohou učitelé rozhodnout, zda chtějí prostředí Twinspace nebo
jen některé jeho části veřejně publikovat. A právě možnost volby publikovat nebo

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Obrázek 13. Záložka Projektové aktivity

Twinspace je přehledné a dobře strukturované prostředí, které je rozděleno do
několika sekcí, tj. záložek. Úvodní stránka (Home) slouží jako vizitka projektu.
V této části jsou zobrazeny nejdůležitější informace o projektu – přehled všech
vytvořených složek, seznam účastníků projektu a nástroje k jejich spravování,
pomoc nováčkům, ale také přehled posledních provedených aktivit, interní pošta
nebo kalendář.
Nejdůležitější částí virtuální učebny jsou bezesporu Projektové aktivity (Project
Activities). V průběhu projektu se právě na toto místo ukládají všechny důležité
výstupy projektu. Učitelé nejdříve vytvoří složky a následně do nich uloží své soubory.
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Obrázek 14. Tvorba jednotlivých složek v krocích

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

skrýt některé projektové výstupy je výsadou eTwinningu, který tak chrání své
velké i malé uživatele, jejich soukromí a osobní data před případným zneužitím.

Do vytvořených složek je možno přidat další aplikace zprostředkující vzájemnou
komunikaci a aplikace umožňující ukládání různých typů souborů. K těm
nejoblíbenějším patří blog, nástěnka neboli diskusní fórum, galerie obrázků,
knihovna dokumentů.

Vzdělávací projekt eTwinning a jeho nástroje

Obrázek 15. Záložka Učitelé a její nástroje

Další záložka nazvaná Učitelé (Teachers), jak už z názvu vyplývá, je k dispozici
pouze učitelům, žáci do ní nemají přístup. Je ideálním místem pro společné
plánování, diskusi o vývoji projektu a sledování aktivit, a to nejen před samotným
projektem, ale i v jeho průběhu. Učitelé zde naleznou diskusní fórum a úložiště
dokumentů.
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Obrázek 16. Záložka Koutek pro žáky a jeho nástroje

Také žáci mají v Twinspace své vlastní místo, záložku Žáci (Pupils). Jedná se
o prostor pro setkávání dětí ze všech zapojených škol. Hlavním záměrem je
podpořit a rozvíjet pozitivní přátelské vztahy mezi mladými účastníky. Žáci zde
mohou publikovat zprávy o sobě, povídat si, lépe se vzájemně poznávat, a to i nad
rámec projektu.
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Součástí Twinspace je také chatovací místnost, tzv. Chat, kterou mohou využít
účastníci projektu k online diskusím. Stačí si jen předem domluvit pevné datum
a hodinu a mezinárodní chat může začít. Pro vzájemnou komunikaci, zasílání
zpráv, videí či prezentací mohou účastníci projektu záložku Blogy (Blogs). Konkrétní
pomoc mohou učitelé hledat v podrobném Návodu (Guidelines), který je k dispozici
ke stažení přímo v prostředí Twinspace.

Deník projektu
Posledním nástrojem z eTwinningové dílny je Deník projektu. Ten umožňuje
učitelům dokumentovat klíčové momenty nebo aktivity a tak informovat veřejnost
o projektu. Vedle vkládání textů a odkazů zde lze publikovat i fotografie. Přístup
k deníku naleznou učitelé na své pracovní ploše v záložce Projekty, kde si jej mohou
prohlížet, popřípadě měnit.
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Obrázek 17. Deník projektu a jeho příspěvky
Obrázek 18. Nastavení Deníku projektu

Velkou výhodou eTwinningu je garance uzavřeného a bezpečného prostředí pro
vzájemnou spolupráci škol. Jeho internetové nástroje jsou určeny pouze učitelům
(popřípadě ředitelům a dalším pedagogickým pracovníkům) a jejich žákům, kteří
je stále častěji využívají ve svých vzdělávacích projektech na dálku. A není se
čemu divit, není mnoho dalších webových portálů, které by nabízely tak široké
spektrum nástrojů podporující online komunikaci a spolupráci v rámci jednoho
prostředí. A není žádný, který by tak zodpovědně řešil otázku ochrany osobních
údajů svých uživatelů.
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3. Portály aktivity eTwinning
Z hlediska vývoje vzhledu obou eTwinningových portálů lze rok 2012 považovat za
jeden z nejvýznamnějších v historii eTwinningu. Počátkem letošního školního roku
získal novou podobu nejenom evropský portál, ale také ten náš český. Podívejte
se tedy, co nového oba portály nabízejí, a nechte se inspirovat k další spolupráci
v rámci eTwinningu.

Mezinárodní portál eTwinning

Portály aktivity eTwinning

Obrázek 1. Mezinárodní portál eTwinning

Základním nástrojem, který umožňuje evropským školám a učitelům vzájemnou
on-line spolupráci, je mezinárodní portál www.etwinning.net. Kromě projektové
spolupráce mohou učitelé na tomto portálu vstupovat do různých pracovních
skupin či pracovat na svém profesním rozvoji prostřednictvím online kurzů.
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Mezinárodní portál je zdrojem informací, inspirace a zajímavých nástrojů využitelných
nejenom v projektech. I když se do této aktivity mohou zaregistrovat pouze učitelé
a ředitelé škol, hledat nové nápady a zajímavé informace může na hlavních webových
stránkách prakticky každý, kdo se o tuto oblast vzdělávání zajímá.
Webové stránky jsou rozděleny do čtyř základních oblastí – Objevujte, Zapojte
se, Spolupracujte, Zdokonalujte se a pro návštěvníka je tak snazší se v nich
orientovat. Navíc jsou zaregistrovaní učitelé i pouzí návštěvníci prostřednictvím

portálu informováni o aktuálním děním nebo mohou nahlédnout do veřejné
statistiky a zjistit, jak si eTwinning stojí v jednotlivých zapojených zemích.
1. Objevujte
Tato sekce nabízí základní informace o aktivitě eTwinning, jejích nástrojích
a podpoře jak na národní, tak evropské úrovni. Nově zaregistrovaní učitelé zde také
naleznou jednoduchý návod, jak se v několika krocích nejlépe zapojit do aktivity.
V této části jsou také ke stažení publikace, vděčné zdroje inspirace a nápadů, které
vznikaly v průběhu vývoje eTwinningu.
2. Zapojte se
V této části se dozvíte, proč se stát součástí komunity eTwinning a jaké výhody
z toho plynou. Můžete si zde v mapě eTwinningu vyhledat libovolnou školu či
projekt a nahlédnout přímo pod pokličku již existujících projektů a těch výstupů,
které se jejich autoři rozhodli zveřejnit.

Portály aktivity eTwinning

Obrázek 2. Sekce Spolupracujte

3. Spolupracujte
Učitel, který se pro mezinárodní partnerství rozhodl, avšak zatím nemá představu,
jak má taková spolupráce či projekt vypadat, může hledat pomoc zde.
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Zdroje inspirace mohou mít mnoho podob:
Balíčky
Balíčky jsou podrobně rozpracované návody na mezinárodní projekty. Každý
balíček je zaměřen na určité téma, jsou v něm popsány projektové cíle, postup
a vzdělávací přínos, také je zde uvedena vhodná věková kategorie žáků. Hledání
vhodného balíčku usnadňuje jejich roztřídění do tematických kategorií, jako jsou
kultura, jazyky, sport, ekonomika, podnikání apod. Pro učitele začátečníky mohou
být balíčky ideální pomůckou hlavně v prvních fázích mezinárodní spolupráce.
Moduly
Moduly jsou náměty na krátké a jednoduché aktivity, které lze snadno začlenit
do projektu. Mohou pomoci projekt správně odstartovat, přinést příjemnou změnu
v průběhu projektu nebo posloužit pro závěrečnou evaluaci. Moduly jsou rozděleny
do pěti základních skupin a míra jejich využití je přímo na učiteli.
Galerie
Galerie je přehlídkou těch nejlepších dosud realizovaných projektů v rámci
partnerství eTwinning. Uveřejněné projekty mohou sloužit jako příklady dobré
praxe. Cenné jsou osobní příspěvky samotných autorů projektů, kteří popisují
nejen přínos mezinárodní spolupráce pro jejich žáky, ale například i obtíže, které
v průběhu překonávali. Součástí galerie jsou také odkazy na zveřejněné výstupy
projektů. Projekty do galerie jsou vybírány jednotlivými národními středisky.

Portály aktivity eTwinning

Jak zapojit žáky
Projekty eTwinning mohou být pro učitele i žáky velmi cennou zkušeností. Jak ale
dosáhnout co největšího zapojení žáků? Klíčem k úspěchu je začlenit třídu hned
od počátku do rozhodování a do všech aktivit souvisejících s projektem. Konkrétní
návrhy, jak nejlépe žáky naučit pracovat s prostředím Twinspace, naleznou učitelé
právě zde.
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4. Zdokonalujte se
Prostřednictvím portálu se může učitel dále vzdělávat – zapojit se do eTwinningových
skupin, absolvovat online vzdělávací kurzy nebo vstoupit do místností pro učitele.
Nové znalosti a dovednosti mohou učitelé také nabývat na základě účasti na
mezinárodních vzdělávacích akcích, které jsou pravidelně pořádány národními
podpůrnými středisky.

Online semináře
Online vzdělávací semináře jsou krátkodobé intenzivní online semináře v délce
jednoho až dvou týdnů, které se věnují různým tématům z oblasti ICT dovedností,
metodiky či využití ICT ve výuce. V rámci kurzu je učitelům nejdříve představena
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Obrázek 3. Sekce Zdokonalujte se

Skupiny
eTwinningové skupiny se poprvé objevily v roce 2009 jako možnost dlouhodobější
spolupráce, sdílení nápadů a příkladů dobré praxe na mezinárodní úrovni. Jejich
podstatou je interaktivita a ochota sdílet vlastní zkušenosti. Uzavřené prostředí
nabízí bezpečný prostor pro plodnou diskusi všech zapojených na konkrétní
témata z oblasti vzdělávání. V současnosti existuje již 17 skupin, které čítají více jak
2 600 členů. Zaměření skupin se samozřejmě liší, některé se zabývají konkrétními
vyučovacími předměty, jiné jsou orientované mezipředmětově nebo jsou zaměřené
na potřeby určitých profesních skupin, jako jsou ředitelé či školní knihovníci.
Skupiny vedou zkušení uživatelé eTwinningu, kteří své členy povzbuzují a podněcují
k aktivnímu zapojení, pravidelně stanovují činnosti, na kterých mohou účastníci
pracovat nebo o nich diskutovat. Všechny skupiny jsou otevřené všem zájemcům
z řad učitelů, kteří se do nich mohou přihlásit přímo z pracovní plochy.
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konkrétní oblast a poté v jednotlivých modulech zkoumají problém podrobněji.
Účastníci si vzájemně vyměňují informace a pod dohledem lektorů rozšiřují své
dovednosti. Výukový program je rozdělen na aktivní práci a společnou diskusi
(zpravidla 4 až 5 dní) a samostatnou práci účastníků a jejich reflexi (také 4 až 5
dní). Vytvořené materiály jsou automaticky ukládány na internet a učitelé si je
mohou kdykoli stáhnout a využít je ve své výuce.
Lektoři programů jsou zkušení účastníci eTwinningu, někteří jsou přímo odborníci
z daného oboru, všichni jsou však ochotni otevřeně a zdarma předávat své
know-how. Semináře jsou vyhlašovány v pravidelných půlročních intervalech
(školní pololetí) a probíhají ve speciálně vytvořeném prostředí, tzv. vzdělávacích
laboratořích. Pracovním jazykem bývá nejčastěji angličtina. Aktuální nabídku učitel
nalezne na své pracovní ploše, ze které se také může přihlásit.
Každoročně se do seminářů přihlašuje více jak 1 600 učitelů z celé Evropy. Kurzy jsou
časově i odborně postaveny tak, aby se pro účastníka staly příjemným zážitkem.
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Evropské workshopy a kontaktní semináře
Workshopy jsou zaměřeny na rozšiřování znalostí jednotlivců v oblasti mezinárodní
spolupráce na dálku. Účastní se jich učitelé z celé Evropy, aby navázali spolupráci
a podělili se o zkušenosti a rozšířili své vlastní dovednosti. Workshopy se konají
v různých evropských zemích a jejich témata mohou být libovolná, např. globální
oteplování, používání mobilních technologií v eTwinningu nebo další vzdělávání
učitelů. Registrace je možná pouze přes domovské národní středisko a veškeré
náklady na účast jsou hrazeny z prostředků eTwinning NSS.
Obdobou workshopů jsou kontaktní semináře, které jsou výsledkem spolupráce
dvou a více národních středisek a zaměřují se na určité téma, kategorii žáků, typ
škol nebo jazyk. Učitelé zde většinou naleznou zahraničního partnera, seznámí
se blíže s nástroji eTwinning a uzavřou projekt.
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Kurzy
Vedle vzdělávacích akcí eTwinning mají zapojení učitelé také příležitost vybírat
z nabídky kurzů databáze Comenius / Grundtvig, Programu celoživotního učení.
Databáze je vlastně katalogem vzdělávacích programů, tedy i kurzů pro učitele
a nepedagogické pracovníky (od mateřských škol, přes základní a střední až po
instituce vzdělávající dospělé), které se konají v různých zemích Evropy. Kurzy
jsou mezinárodní a jejich společným cílem je pomoci účastníkům rozvíjet profesní
dovednosti v daném oboru.
Pedagogičtí pracovníci, kteří se chtějí zúčastnit některé z nabízených akcí, mohou

zažádat o grant u své národní agentury v rámci programů Comenius a Grundtvig.
Z něj poté hradí náklady na kurz, dopravu, ubytování a stravování, případně také
jazykovou přípravu. Bližší informace o této aktivitě včetně způsobu podání žádosti
o grant jsou k dispozici na mezinárodním portálu www.etwinning.net nebo na
stránkách NAEP www.naep.cz.

Národní portál eTwinning

1. Úvod
Na úvodní stránce se publikují aktuální články o všem, co se v České republice
děje v souvislosti s aktivitou eTwinning. Vedle střídajících se fotografií se v černém
rámečku zobrazují nejzajímavější akce. Na pravé lište je umístěn proklik na
mezinárodní portál, harmonogram metodických seminářů a kalendář všech akcí.
2. Ambasadoři
Ambasadoři eTwinningu jsou zkušení školitelé a učitelé, kteří realizují kvalitní
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Obrázek 4. Národní portál v ČR

Důležitým informačním kanálem národních středisek v zapojených zemích jsou
národní portály, pomocí nichž pracovníci středisek pravidelně informují o aktuálním
dění v eTwinningu, pořádaných akcích, nabídkách vzdělávání a zajímavých aktivit
souvisejících s využitím ICT ve vzdělávání, a prezentují příklady dobré praxe. V ČR
je portál k dispozici na www.etwinning.cz.
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projekty eTwinning, často oceněné národními i evropskými cenami. Vedou
metodické semináře, pomáhají s propagací eTwinningu a vědí o něm jednoduše
vše. Jsou vždy připraveni pomoci a poradit – kontakty na ně se nacházejí právě
v této záložce.
3. Akce v ČR
Zde mohou hledat informaci zájemci o účast na některé z akcí pořádaných
Národním podpůrným střediskem. Jedná se zejména o Národní konferenci
eTwinning, letní dílnu pro učitele, kde si účastníci mohou vyzkoušet tvorbu projektu
eTwinning v praxi nebo mezinárodní kontaktní semináře konané v České republice
a zaměřené na začátky v eTwinningu a hledání projektových partnerů.
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4. Metodické semináře
České národní středisko pořádá pro učitele tři typy vzdělávacích seminářů
eTwinning, které jsou rozděleny podle náročnosti. Jsou organizovány v různých
místech ČR a jejich lektory jsou ambasadoři – učitelé s bohatými zkušenostmi
s realizací mezinárodních projektů eTwinning. Kromě termínů a místa konání je
zde umístěna i jednoduchá online registrace.
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Seminář eTwinning I.
Metodický seminář je určen pedagogickým pracovníkům všech typů MŠ, ZŠ a SŠ
vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5–19 let. Je zaměřen na rozvoj dovedností
v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Připravuje
pedagogické pracovníky škol na realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií. Obsahem semináře jsou následující
témata: metodika řízení projektu eTwinning mezi evropskými školami, cíle a obsah
projektů, principy projektového vyučování, využití ICT v projektech, problematika
multikulturní komunikace v projektech.
Seminář praktickým způsobem uvádí do prostředí internetového portálu
eTwinning. Učitelé se naučí, jak využívat portál pro inspiraci při tvorbě projektu,
komunikaci s ostatními zaregistrovanými učiteli, jak vyhledávat partnera pro projekt
eTwinning. Seminář je doplněn prezentací úspěšného projektu eTwinning. Všechny
postupy a nástroje si mohou učitelé vyzkoušet prakticky u PC.
Seminář eTwinning II.
Tento metodický seminář je zaměřen na rozvoj dovedností pedagogických
pracovníků všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5–19

let, kteří již zahájili spolupráci s některou z evropských škol. Seminář připravuje
učitele na rozvoj metodických postupů při realizaci mezinárodních projektů
prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Obsahem semináře
jsou následující témata: principy projektové a týmové práce učitelů a žáků,
komunikace prostřednictvím internetu – využití pracovního prostředí Twinspace,
praktické ukázky realizovaných projektů, rozvoj metodiky vzdělávacích projektů
(typy aktivit žáků a učitelů v rámci projektu, formy prezentace výstupů projektu),
evaluace a diseminace výsledků projektu. Všechny postupy a nástroje si mohou
učitelé vyzkoušet prakticky u PC.

5. Mezinárodní akce
Informace o mezinárodních akcích, na které mohou vybraní zájemci vycestovat na
náklady českého národního střediska. Mezi mezinárodní akce patří hlavně kontaktní
semináře, které jsou zaměřeny na hledání partnerů pro projekty eTwinning.
U každé akce je uveden její popis a cílová skupina, které je seminář určen (např.
požadovaných věk žáků nebo předmětové zaměření). Právě zde se také nachází
jednoduchá online registrace na tyto akce.
6. Inspirujte se
V této záložce se nachází nejenom galerie projektů, kde jsou umístěny informace
o kvalitních projektech a články učitelů, kteří tyto projekty realizovali, ale i seznam
užitečných ICT nástrojů, které lze v projektech použít.

Portály aktivity eTwinning

Seminář eTwinning III.
Metodický seminář je zaměřen na rozvoj dovedností pedagogických pracovníků
všech typů MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5–19 let, kteří
realizují projekty eTwinning. Seminář je zaměřen na další rozvoj dovedností
v oblasti kvalitního řízení mezinárodních vzdělávacích projektů prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií, využívání ICT nástrojů pro komunikaci,
spolupráci, sdílení projektových výstupů. Obsahem semináře jsou následující
témata: výměna zkušeností účastníků s přípravou a prací na projektu, ukázky
dobré praxe, kritéria kvality projektu, virtuální prostor pro spolupráci – Twinspace
pro pokročilé uživatele a vybrané téma z oblasti dalších ICT nástrojů (např. práce
s fotkou, blog, podcasting, animace, wiki, videokonference, tvorba jednoduchých
webových stránek a jiné). Dovednosti jsou rozvíjeny praktickou činností na PC
přímo na evropském portálu, při práci na vlastním projektu a přímou prací s dalšími
ICT nástroji.
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Portály aktivity eTwinning

Avšak národní portál přináší mnohem více. Zajímavé informace o aktivitách
programu Comenius a dalších projektech zaměřených na ICT, které Dům
zahraničních služeb realizuje v rámci svého členství v síti European Schoolnet, je
možné vyhledat v záložce Další evropské projekty. Užitečné návody pro práci
s Twinspace, Desktop a logo eTwinningu, které si mohou zájemci z řad učitelů volně
stahovat, jsou k dispozici v části Ke stažení. Sekce FAQ je věnována nejčastěji
kladeným dotazům týkající se eTwinningu.
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4. Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

V této publikaci Vám přinášíme přehlídku těch nejlepších českých
projektů eTwinning za rok 2012. Vedle základních informací, popisu
a důležitých odkazů zde najdete také komentáře členů hodnotící komise.
Nakonec jsme se úspěšných koordinátorů zeptali, co jim získání Národní
ceny eTwinning přineslo a jaké jsou jejich další plány do budoucna. Proto
neváhejte a nechte se inspirovat projekty svých zkušených kolegů,
opravdu mají co nabídnout.
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Název projektu:
Nové příběhy o pejskovi a kočičce / Nové príbehy o psíčkovi a mačičke

Koordinátor:
Josef Suchánek
Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Česká
republika

Partner:
Spojená škola internátna Levice, Slovensko

Věk žáků:
4–26+ let

Jazyk projektu:
čeština, slovenština, angličtina

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Popis:
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Celoškolní a celoroční česko-slovenský projekt dvou škol vzdělávajících žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami byl inspirován dětskou knihou Josefa Čapka
„Povídání o pejskovi a kočičce“. Hlavním cílem projektu byla podpora rozvoje
čtenářské gramotnosti prostřednictvím tvořivé spolupráce a využití ICT nástrojů.
Dalším cílem byl rozvoj jazykových dovedností, navazování přátelství a aktivní
seberealizace žáků. Projekt byl na začátku školního roku 2011/2012 integrován do
školních vzdělávacích programů obou partnerských škol. Některé aktivity probíhaly
v rámci školní družiny či prostřednictvím speciálních eTwinningových projektových
dnů. Na obou partnerských školách vznikly eTwinningové školní týmy. Projekt tak
probíhal v rámci celé školy a byl součástí většiny předmětů. V rámci možností všech
zapojených tříd integrovali pedagogové do svých předmětů individuálně aktivity,
které byly obsahem projektu. Tím se podařilo docílit výsledku, že do projektu
byli začleněni i žáci s těžkým / kombinovaným postižením. Projekt byl inovativní

Mateřská škola, základní škola a střední
škola Daneta, s.r.o., integruje evropskou
aktivitu eTwinning do svých školních
vzdělávacích programů od roku 2009. Za tuto
dobu spolupracovala na několika úspěšných
projektech, které měly za cíl podpořit změnu
v přístupu k osobám se zdravotním postižením.
Uvědomujeme si, že díky kvalitním vzdělávacím 
projektům  stoupá kvalita a prestiž  naší
školy. Proto jsme velice rádi, že můžeme
být součástí této komunity škol v Evropě.
eTwinning NÁS baví!
odkazy:
http://novepribehy.webnode.cz/
http://www.facebook.com/novepribehy
http://twinblog.etwinning.net/novepribehy/

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

a kreativní v tom smyslu, že se žáci učili jednotlivým dovednostem prostřednictvím
příběhů o pejskovi a kočičce. Výstupy souvisely s daným příběhem a vybranou
speciálně pedagogickou metodou. Jedním z hlavních společných výsledků byl
„Nový příběh o pejskovi a kočičce“, který průběžně na pokračování psali žáci obou
partnerských škol. Žáci si navzájem napsané příspěvky ilustrovali jako důkaz
toho, že projekt i příběh sledují a vzájemně spolupracují. Z výsledků vzájemné
spolupráce vznikla kniha, jejíž originál se nachází v Muzeu bratří Čapků v Malých
Svatoňovicích. Důležitou součástí projektu byla prezentace žáků s postižením
široké veřejnosti, která měla dodat odvahu ostatním lidem přijmout postižené
děti jako normální součást naší společnosti, neodsuzovat je, ale naučit se s nimi
komunikovat, respektovat je a pomáhat jim. Práci učitelů a žáků prostřednictvím
internetu snadno sledovali nejen rodiče, ale také pedagogové dalších škol a studenti
vysokých škol, kteří se mohli projektem inspirovat při své práci či studiu.
Hodnotitelé především ocenili inovativní přístup obou koordinátorů, kterým se
podařilo zapojit žáky se specifickými potřebami do projektové činnosti, a také
velmi dobře propracovanou přípravu, organizaci i celkové zpracování projektu.
Silnou stránkou byla propagace projektu široké veřejnosti s využitím sociálních
sítí (profil projektu na Facebooku čítá přes 120 fanoušků).
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Název projektu:
Paní Voda

Koordinátor:
Lenka Skýbová, ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, Česká republika

Partner:
ZŠ ul. L. Novomeského 11, Trenčín, Slovensko

Věk žáků:
6–7 let

Jazyk projektu:
čeština, slovenština

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Popis:
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Paní Voda je hlavní postava z pohádkového projektu s ekologickým motivem, který
si děti postupně vymýšlely. Pohádku prezentovaly prostřednictvím obrázkového
„storyboardu“ a doplnily audio nahrávkami. Jednotlivé části příběhu si děti mezi
sebou předávaly jako štafetový kolík. Žáci se spolu setkávali prostřednictvím
videokonferencí a kromě tvorby pohádky se zabývali ještě několika doplňkovými
aktivitami. Projekt byl začleněn do výuky českého jazyka v 1. třídě, jelikož jeho valná
část vedla žáky k plnění výstupů daných školním vzdělávacím programem. Žáci
získávali dovednosti v oblasti tvoření vět, rozvíjení fantazie, sestavování osnovy
příběhu, vyprávění, nácviku plynulého čtení. V rovině mezipředmětových vztahů
se jednalo o propojení českého jazyka s výtvarnou výchovou. Při videokonferencích
pak žáci rozvíjeli klíčovou kompetenci komunikace.
Česko-slovenský projekt se zajímavým ekologickým námětem vody byl členy
komise vysoce hodnocen především pro kvalitní přípravu a realizaci ze strany
obou koordinátorů. Projekt obsahuje mnoho hezkých výstupů (např. ukázky ze
vzájemných videokonferencí), které vznikly za použití různých ICT nástrojů. Česká
učitelka navíc vypracovala metodickou příručku k tomuto projektu, která může
posloužit jako inspirace široké pedagogické veřejnosti.

Odkaz:
www.panivoda.webnode.cz

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Po několika neúspěšných pokusech se mi
podařilo najít skvělou partnerku, se kterou
si rozumíme a se kterou se mi velmi dobře
spolupracuje. Bez ní by projekt Národní
cenu nezískal. Díky finanční částce spojené
s Národní cenou se žáci mohli spolu setkat
a ještě více se spřátelit. Jelikož žáci naší
školy pocházejí ze sociálně slabších rodin,
nikdy by se nám cesta na Slovensko bez této
podpory nepodařila zorganizovat.
Protože od srpna letošního roku pracuji
na jiné škole, kde eTwinning vůbec neznají,
dala jsem si osobní cíl seznámit učitele a žáky
s touto skvělou aktivitou. Se svou partnerkou
chystáme na jaře nový projekt, velmi se na
něj těším nejen já, ale i moji noví žáci.
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Název projektu:
Kamarát les/Kamarád les

Koordinátor:
Daniela Paurová, ZŠ Václava Talicha, Most

Partner:
Jana Fugová, ZŠ Školská 2, Michalovce, Slovensko

Věk žáků:
11 let

Jazyk projektu:
čeština, slovenština

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Popis:
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Projekt Kamarád les byl environmentálně zaměřený projekt, který rozvíjel
u žáků všechny klíčové kompetence, podporoval jejich týmovou práci, vedl je
k péči o přírodní bohatství a ochranu lesního ekosystému, učil žáky pracovat
s informačními technologiemi, rozvíjel přátelské vztahy mezi partnerskými školami
i mezi jednotlivými žáky partnerských škol. Žáci pracovali společně v Twispace,
který sloužil oběma školám ke komunikaci a předávání dokumentů a výstupů.
Zároveň v rámci vycházek, exkurzí a školy v přírodě žáci poznávali přírodu formou
zážitku a přirozeně byli vedeni k ochraně ekosystému lesa. Projekt propojoval
hned několik předmětů počínaje od českého jazyka, přes přírodovědu a vlastivědu
až po výtvarnou výchovu a samozřejmě informatiku, čímž významně přispíval
k posilování mezipředmětových vztahů.
Velmi pozitivně bylo hodnoceno hlavně úspěšné propojení předmětů a aktivit
v přírodovědné oblasti na 1. stupni základní školy. Projekt probíhal na základě
podrobně zpracovaného harmonogramu plného různorodých aktivit. Česká
koordinátorka využívala k propagaci projektu regionální tisk. Projekt získal vysoké
ocenění také v partnerské zemi.

Odkaz:
www.projektkamaratles.webnode.cz

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

eTwinning se stal součástí mého vyučování
a pronikl i do života naší školy. Po našem 
úspěchu se do projektů zapojily další
kolegyně a věřím, že je práce pohltí a nadchne
tak jako mě. Nejvíce si cením  toho, že se
nám  povedlo se slovenskou partnerkou
zorganizovat setkání partnerských škol ve
slovenských Michalovcích, kde děti prožily
3 báječné dny plné nezapomenutelných
zážitků a na vlastní oči viděly to, co znaly
pouze virtuálně.
A moje plány už se realizují – se slovenskou
partnerkou učíme letos obě prvňáčky, a proto
rozjíždíme projekt „Jsme šťastné děti“.
eTwinning nás zkrátka baví!
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Název projektu:
Языки открывают двери в мир. Languages open the door to the world

Koordinátor:
Karla Vlhová, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské
Hory

Partneři:
Šakiu Žiburio gimnazija, Šakiai, Litva
PGMET „Stojcho i Kica Marchevi“ Haskovo, Bulharsko

Věk žáků:
15–18 let

Jazyk projektu:
ruština

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Popis:
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Žáci z Litvy, České republiky, Bulharska a Polska společně vytvářeli elektronický
časopis. Nejprve si vyměňovali informace o sobě, svojí škole, zemi. Dále pak
vytvářeli hádanky z oblasti zeměpisných znalostí, zejména hlavních měst. Velmi
populární se staly příběhy na pokračování. Projekt umožňoval rozvoj cizojazyčných
komunikativních kompetencí žáků. Žáci používali ruštinu nejen jako komunikační
jazyk projektu, ale i v různých životních a společenských situacích. Do svého
internetového časopisu žáci umísťovali klipy, fotky a odkazy na webové stránky,
které je zaujaly. Projekt přispěl k rozvoji osobních a sociálních hodnot, otevřenosti
k mezikulturní spolupráci a toleranci. Do ŠVP byl projekt začleněn jako nástroj
pro posílení mediální gramotnosti žáků a v tematickém plánu byl projekt využit
k ověření znalosti ruského jazyka.
Předností projektu bylo právě využívání ruského jazyka (v české škole se zapojili
do projektu všichni studenti ruštiny), který již nepatří mezi často vyučované jazyky,
a také postupné zdokonalení jazykových dovedností prostřednictvím společné
tvorby elektronického časopisu.

Odkaz:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p47839

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Ocenění projektu nám umožnilo, abychom 
navštívili naše přátele v Litvě. Společně
jsme absolvovali bohatý program, jehož 
součástí byla beseda s vedením gymnázia
i města a také společný večírek v duchu
národních kultur. Nezapomenutelné dojmy si
přivážíme z procházky po mořských písčitých
dunách Kurské kosy, z bílé písečné pláže (bez
dlouhých řad slunečníků) baltského pobřeží.
Byli jsme zvědaví na hlavní město Vilnius
a samozřejmě jsme nemohli opomenout
návštěvu vodního hradu Trakai a prohlídku
historického města Kaunas.
Naše spolupráce nadále pokračuje, protože
pracujeme na dalším projektu s názvem ,Zpívej
se mnou‘. K českým a litevským studentům se
přidali milí studenti z gymnázia v Estonsku.
Jazykem mezikulturní komunikace je ruština
a základem projektu je naučit se navzájem 
populární písničky.
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Název projektu:
EUrope
Koordinátor:
Hana Homolová, Gymnázium Česká Lípa

Partneři:
Colegio Puente III. Španělsko
Escola EB/S Domingos Capela, Portugalsko
Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej, Polsko
Keskuskoulu Raahe, Finsko

Věk žáků:
12–15 let

Jazyk projektu:
angličtina, v písních jazyky partnerů

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Popis:
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Hudebně-jazykový projekt šesti zemí byl založen na snaze seznámit své partnery
s hudebním životem nejen skupiny, školy nebo města, ale celé země. Během celého
školního roku si děti navzájem představovaly lidové písně, tance, kroje, hudební
směry a také hudební nástroje. Kromě toho se skupiny navzájem učily používat
různé nové nástroje ICT. Během roku porovnávaly významné svátky i hudbu,
která je doprovází. Jedním z finálních výstupů byl velký online koncert všech
zemí. Každá škola uspořádala malý koncert a předala ho na videu do další země.
Hlavní koordinátorka celého projektu Manuela Corriera během letních prázdnin
vytvořila webové stránky, na kterých se jí podařilo spojit jednotlivé online koncerty,
takže jsou nyní k dispozici v celku.
Projekt patří mezi příklady dobré praxe zejména ve vedení projektu. Koordinátorka
spolupracovala se zkušenou ambasadorkou eTwinningu Naďou Kadlecovou, která
jí pomáhala projekt realizovat.

Odkazy:
http://music-in-europe.blogspot.com
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p57077
http://prezi.com/fgcwy622o-mm/euro-concert-2012/
http://europeonetwinning.weebly.com
http://wallwisher.com/wall/Europe_EuroConcert

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Byl to veliký úspěch právě proto, že hudební
výchova nepatří mezi ty preferované předměty.
Děti skutečně žily projektem. Mně to opět
přimělo uspořádat vánoční koncert pro celou
školu, který jsem již nechtěla dělat, protože
jsem dosáhla důchodového věku. V projektu
jsem pracovala na hudební stránce, ale co
se týká komunikace s partnery a práce na
počítači, to obstarávala má kolegyně Naďa
Kadlecová, učitelka anglického jazyka,
která mě požádala, abych projekt po stránce
hudební vedla. Spřátelily jsme se.
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Název projektu:
Christmas Bethlehem

Koordinátor:
Jana Veselá, MŠ Nerudova Soběslav

Partneři:
Církevní mateřská škola Tábor
Mateřská škola Ovoda, Slovensko
Jardim de Infância n. º1 - Estação / Agrupamento de Escolas Augusto MorenoBragança, Portugalsko.

Věk žáků:
4–6 let

Jazyk projektu:
čeština, slovenština, angličtina

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Popis:

42

Projekt vznikl při vyhlášení bleskové vánoční soutěže eTwinning. Cílem spolupráce
čtyř předškolních zařízení z různých států bylo vytvořit společně česko-slovenskoportugalský vánoční betlém. Každá školka vytvořila část Betléma výtvarnou
technikou kresba tuší nebo kolokací temperou. Obrázky děti vystříhaly. V každé
zemi tak vznikl celý Betlém, u kterého děti zazpívaly koledu ve vlastním jazyce
a pomocí Twinspace ji vzájemně sdílely. V průběhu projektu se školky představily.
Dále se seznámily s vánočními zvyky, s křesťanskou tradicí i s jiným jazykem. Projekt
byl integrován do ŠVP v rámci tématu Bílá zima, hlavním cílem bylo seznámení
s tradicemi Vánoc. Během projektu byly plněny cíle všech pěti oblastí RVP. Děti
se vyjadřovaly pomocí výtvarných a hudebně pohybových činností.
Tento projekt si získal členy poroty především výborně zvoleným projektovým
námětem pro mateřské školy. Projekt je krásnou ukázkou toho, že jednoduchý
nápad může naplnit veškerá kritéria kvality.

Odkaz:
http://christmasproject.webnode.cz

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Velké poděkování patří našim  zkušeným 
projektovým partnerům, kteří nás přizvali
ke spolupráci jako začátečníky a rozšířili
vzdělávání v naší školce o další rozměr –
vzdělávání hrou na dálku.  Úspěch ještě
zvětšil naši další chuť do mezinárodní
spolupráce. Se slovenskými kamarády nyní
pracujeme na novém projektu „Jarní louka“.
Práce na mezinárodním  projektu dětem 
ukazuje, proč má smysl učit se cizí jazyk.
Dokážou porozumět kamarádům z jiné země,
se kterými tvoří, hovoří, hrají si a poznávají
se. Proto jsme se rozhodli věnovat finanční
ohodnocení, které bylo součástí Národní
ceny pro začátečníky, na seznamování
s anglickým jazykem.
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Název projektu:
NEED HELP? WE´RE HERE.

Koordinátor:
Alena Jandlová, OA a VOŠE Tábor

Partneři:
Bundeshandelsakademie Linz, Rakousko,
Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Pápa, Maďarsko

Věk žáků:
16–17 let

Jazyk projektu:
angličtina

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Popis:
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Tři střední odborné školy ze tří různých zemí (Maďarsko, Rakousko, ČR) se společně
zabývaly tématem dobrovolnictví. Žáci poznali mnoho různých oblastí, počínaje
humanitárními, ekologickými, mládežnickými dobrovolnickými aktivitami, přes
veřejné sbírky, až po pomoc postiženým nebo starým lidem. Studenti vytvořili
dotazník, ve kterém zjišťovali, co vědí o dobrovolnictví, dále našli neziskové
organizace ve svých městech a informovali o nich své partnery a nakonec porovnali
situaci v jednotlivých zemích. Každá partnerská škola oslovila instituci ve svém
městě a nabídla jí pomoc. Čeští studenti spolupracovali s komunitním centrem
Cheiron T, rakouští v domově důchodců nebo uprchlickém centru a maďarští
byli v kontaktu se ZŠ v Kolontáru, který byl postižený průmyslovou katastrofou.
Spolupráce probíhala i při třech projektových setkáních díky grantu Aces a online
přes TwinSpace nebo Facebook. I v tomto projektu se podařilo propojit několik
předmětů, žáci pracovali v hodinách občanské výchovy a dějepisu (prezentace
výsledků jednotlivých úkolů, porovnání neziskových organizací), informační
technologie (zpracování výsledků do elektronické podoby) a anglického jazyka
(prezentace výsledků v angličtině, porovnávání, řešení problémů jednotlivých
neziskových organizací).
Velkým plusem tohoto projektu byl právě jeho cíl, který výrazně přesahuje
rozměry školního prostředí (téma mezinárodního dobrovolnictví), a velký důraz
na spolupráci nejenom partnerských škol, ale i zapojení širšího okolí. Projektoví
partneři navíc zapojením do projektu získali finanční prostředky na realizaci
vzájemných návštěv a projektových aktivit, na kterých se velmi aktivně podíleli
právě zúčastnění studenti.

Odkazy:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59142/welcome
http://twinblog.etwinning.net/40271/
http://youtu.be/RQMU4JcCcCM
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Need help? We´re here.“ není první projekt,
na kterém  jsme společně pracovali
s partnerskými školami v Linci a Pápě.
Byl ale prvním  pro studenty loňského 2.
ročníku Obchodní akademie v Táboře, kteří
se v jeho průběhu naučili samostatně
vyhledat a zpracovat informace týkající
se dobrovolnické činnosti, porovnat je
nebo připravit program  pro mezinárodní
odpoledne v komunitním  centru Cheiron T 
v Táboře. Významným přínosem bylo i posílení
sebedůvěry při vzájemné komunikaci
v anglickém jazyce.
A jaké jsou současné plány? Táborští studenti
začali pracovat v novém projektu Comenius
s názvem „E5 Entrepreneurship Education“,
který je zaměřen na rozšíření kompetencí
týkající se podnikání v mezinárodním měřítku.
Kromě tradičního podnikání se budeme věnovat
i jeho sociálnímu aspektu.
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Název projektu:
From Leonardo Da Vinci to the Olympics 2012

Koordinátor:
Petr Naske, ZŠ a MŠ Červený Vrch, Praha

Partneři:
ITAerS „F. De Pinedo“ Řím, Itálie
Kupittaa Upper Secondary School Turku, Finsko
VTI Veurne, Belgie

Věk žáků:
9-19 let

Jazyk projektu:
angličtina

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Popis:
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Projekt byl součástí projektu Comenius se školami v Itálii, Finsku a Belgii. V rámci
projektu se žáci partnerských škol věnovali tematice vzduchoplavectví (např. česká
škola vytvářela design vzducholodě a v dílně tvořila modely), výuce matematiky
za pomoci ICT a také sportovním aktivitám na počest olympijských her v roce
2012. V oblasti ICT a výuce matematiky se navzájem připravovaly prezentace pro
interaktivní tabule určené pro výuku matematiky. V oblasti „sportu“ se na každém
setkání projektu Comenius konaly sportovní aktivity. Nejvíce byl projekt propojen
s výtvarnými předměty, v rámci nich vznikaly modely a kresby vzducholodí. Český
partner odpovídal za tvorbu webových stránek projektu, na kterých spolupracovali
samotní žáci a vytvořili svůj vlastní mnohojazyčný web pro tvorbu obsahu a jeho
překladu samotnými partnery. Díky webové stránce se nabízelo propojení s výukou
informatiky a ICT. Projekt se vhodně doplnil s celoškolním třídenním projektem
o olympijských hrách na jaře 2012, kdy každá třída školy předváděla jedno z témat
spolužákům z prvního stupně. Se základní komunikací s partnery pomáhali učitelé
angličtiny a francouzštiny. Modelování vzducholodí bylo také obsahem kroužku
mladých modelářů.
Členové komise ocenili právě spojení programu Comenius s aktivitou eTwinning.
Dvouletý projekt umožnil velké skupině lidí širší začlenění do života školy, nejenom
zapojení různých předmětů, ale i ročníků a stupňů škol v zúčastněných zemích.
Četné bylo využití různých ICT nástrojů a aplikací (vlastní mnohojazyčné webové
stránky, Twitter, Facebook).

Odkazy:
http://www.projectairship.eu
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p19337/welcome
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Projekt měl pro nás zejména ten efekt, že
byla podpořena snaha učitelů v pedagogickém 
sboru, kteří (ač nejsou angličtináři) věnují
svůj volný čas kurzům angličtiny a v rámci
celoživotního vzdělávání na sobě nadále
pracují. Zkušeností pro nás byla také
spolupráce naší základní školy se středními
školami: žáci mohli získat motivaci a informace
k tomu, na jakou střední školu se přihlásí po
dokončení povinné školní docházky. Finanční
odměnu, kterou jsme od národního střediska
pro eTwinning za ocenění dostali, jsme
investovali do společné akce s partnerskou
základní školou v Benešově u Prahy, se kterou
sdílíme zkušenosti z projektového vyučování
a předáváme si průběžně tipy na začleňování
eTwinningu do školního vzdělávacího
programu. Navázanou spolupráci se
zahraničními partnery využijeme pro další
výměnu zkušeností a přátelství, dva roky
projektu přeci jen zakořenily ve vztazích
mnoho dobrého. Zejména s belgickým 
partnerem  bychom  do budoucna i nadále
spolupracovali, jejich výuka „dílen a práce
s materiály“ byla pro nás velkou inspirací.
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Název projektu:
Mathematics senses create fun / Matematyka zmysłami i zabawa gotowa /
Zábavná matematika

Koordinátor:
Pavel Vrtěl, ZŠ a MŠ Sivice

Partner:
Marzena Kaszyńska, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, Polsko

Věk žáků:
6–7 let

Jazyk projektu:
čeština, polština a angličtina

Národní ceny eTwinning pro rok 2012

Popis:
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Tvůrci projektu Zábavná matematika (Matematyka zmysłami i zabawa gotowa)
se snažili své žáky seznámit formou pohádky a zábavných činností se základními
geometrickými tvary a tělesy, které jsou součástí našeho okolí a života. V rámci
projektu si žáci vzájemně vyměňovali zkušenosti, spolupracovali, sdíleli
a porovnávali poznatky. Díky videokonferencím promítaným na velkoplošných
interaktivních tabulích účastníci projektu vstupovali do virtuální mezinárodní
školy a učili se i to, co ve školních učebnicích nelze najít. On-line videokonference
byly hlavním nástrojem, jak vytvořit virtuální třídu pro společné učení. Partneři
komunikovali ve dvou jazycích, prezentovali výsledky své práce za hranice svých
tříd a vytvářeli ve třídách netradiční školní prostředí, z kterého měly děti radost
a těšily se na společné vzdělávání. Obsah vzdělávání byl vybrán ze státních
a školních vzdělávacích programů partnerských zemí zaměřených na matematiku,
literaturu, český a polský jazyk, výtvarnou a pracovní výchovu. Díky výběru z velkého
množství předmětů a vzdělávacích oblastí nebylo nutné během projektu měnit
časově-tematické plány školního roku. Projekt jednoznačně umožnil začlenit do
vzdělávávání reformních ročníků v obou školách průřezová témata. Hodnotitelé
ocenili především využití eTwinningového projektu jako základu virtuální třídy,
skvělý nápad a dobré zapracování do běžné výuky ve škole 21. století.

Odkazy:
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=4838250
http://skolasivice.cz/zakladni_skola/zabavna_matematika_novy_projekt/
http://www.skolasivice.cz/zakladni_skola/zabavna_matematika_projekt/
zaverecna_prezentace_projektu
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Tento projekt zejména zajímavě obohatil
hodiny matematiky a rozšířil vzájemnou
spolupráci s kamarády v Polsku. Proto jsme
se s projektovou partnerkou rozhodli volně
pokračovat v tématu a v novém  školním 
roce spolupracovat na projektu „I count
you count“, ve kterém  společně řešíme
a soutěžíme opět v matematice, ale tentokrát
v řešení zajímavých úkolů klasického sčítání
a odčítání do 20, tentokrát již ve 2. ročníku.
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5. Absolutní vítěz Evropských cen eTwinning
2012
Název projektu:
A Taste of Math (A. T. O. M.)

Koordinátorka:
Eva Bauerová, Základní škola Majakovského, Karviná-Mizerov, Česká republika

Partneři:
Liceo Classico „E. Duni“, Itálie
Scoala Gimnaziala 195, Rumunsko
1 Geniko Lykeio Elefsinas, Řecko
Hervormd Lyceum West, Holandsko
IES Alonso De Madrigal, Španělsko

Věk žáků:
12–16 let

Jazyk projektu:
angličtina
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Popis:
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Matematický projekt byl zaměřen na žáky věkové kategorie 12–16 let. Pracovním
jazykem byla angličtina. Cílem projektu bylo hlavně zvýšit zájem žáků o matematiku
kombinací běžného obsahu učiva matematiky s jejím využitím v každodenním
životě v různých zemích Evropy. Matematické pojmy a poučky tak získávaly
konkrétní obrysy a žáci je lépe vstřebávali. Projektoví partneři použili matematiku
nejen v příkladech, které byly spojeny s jejich městem (jedním z úkolů bylo např.
spočítat objem vody v kašně na náměstí), ale i při praktických činnostech – žáci
například spočítali, kolik surovin je potřeba na přípravu bramborových placek pro
celou třídu apod. Všechny úkoly žáci realizovali sami – museli sami přemýšlet, jak
formulovat věty, aby je dokázali přeložit a aby správně vyzněly jejich myšlenky,
vyhledávali vhodná slovíčka a informace na internetu, museli zorganizovat své
kulinářské ukázky (žáci smažili bramborové placky a pekli jablečný závin) a získat
podklady pro své úlohy (vymyslet scénář úloh a realizovat je).
Pokud chtěli žáci plnit úkoly od partnerů, museli např. získat informace, co je
Fibonacciho posloupnost nebo jak se vypočítá obvod a obsah kruhu.
Kromě matematiky a angličtiny se žáci zdokonalili také ve využívání ICT. Vzhledem
k tomu, že čeští žáci neměli a nemají v učebním plánu předmět Informatika,
bylo pro ně vše nové: od nejjednodušších prezentací po videozáznam. Začínali

Zisk evropského ocenění zvýšil prestiž naší
školy a odrazil se v pozitivním  hodnocení
rozvoje školy v inspekční zprávě.
Medializací projektu ATOM v Karvinském 
deníku a v TV Polar se posílilo dobré jméno
ZŠ Majakovského v povědomí nejen odborné
veřejnosti a rodičů, ale i zřizovatele školy.
Žákům  přinesl možnost pracovat jinými
způsoby, realizovat mezipředmětové vztahy,
prezentovat se. Úspěch jim umožnil vyjet do
zahraničí, prakticky využít znalosti cizího
jazyka a v neposlední řadě osobní setkání
se zahraničními partnery na eTwinningovém 
campu v Turecku.
odkazy:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p38463/welcome
http://atasteofmaths.blogspot.com/
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vkládáním fotografií do prezentace, videokonferencí či natočením a vložením
příspěvků na blog.
Největším přínosem projektu bylo to, že žáci pochopili kromě matematiky i nutnost
znalosti cizího jazyka pro jejich budoucí život. Navázali kontakt se žáky z jiných
zemí, částečně poznali jejich zvyky a tradice. Naučili se také organizovat si činnosti,
pracovat ve skupině a nést odpovědnost za výsledky společného úsilí.
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Národní podpůrné středisko pro eTwinning ČR
Dům zahraničních služeb (DZS)
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Kontakt

Tel:
221 850 300
E-mail: etwinning@naep.cz
Web: www.etwinning.net
www.etwinning.cz

Při tvorbě publikace bylo čerpáno z diplomové práce:
WOHLGEMUTOVÁ, Tereza. eTwinning – od partnerství ke komunitě škol v Evropě. Praha, 2012. Diplomová
práce. Univerzita Karlova, 90 s.
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