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KONTAKT

ÚVOD

Projekty ukazují velkou inovativnost a nadšení českých učitelů stejně jako
jejich žáků. Široká tematická škála projektů je důkazem toho, že on-line
projekty škol za pomoci technologií lze realizovat v jakémkoli vyučovacím
předmětu a na všech úrovních od mateřských až po střední školy. Doufáme,
že tato publikace bude sloužit jako inspirace k novým projektovým nápadům.
Úspěch eTwinningu v celé Evropě dokazují také čísla: v roce 2013 bylo součástí
této komunity přes 230 000 učitelů a více než 115 000 škol.
Rok 2013 byl pro eTwinning výjimečný v tom, že se tato aktivita otevřela dalším
zemím mimo Evropskou unii. V březnu 2013 Evropská komise oficiálně zahájila
iniciativu eTwinning Plus, díky které se on-line projekty škol otevírají školám
z Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldávie, Ukrajiny a Tuniska. Cílem iniciativy
eTwinning Plus je podporovat spolupráci mezi zeměmi, školami a učiteli
v rámci širšího evropského prostoru a prohloubit mezikulturní porozumění.
Novým možnostem spolupráce v rámci aktivity eTwinning Plus je věnována
jedna kapitola této publikace.
Dům zahraniční spolupráce, který je zároveň Národním podpůrným střediskem
pro eTwinning, administruje i několik dalších projektů podporujících využívání
technologií ve výuce. Pomáháme učitelům a jejich žákům pracovat s tablety,
využívat a sdílet zahraniční digitální učební materiály, spolupracovat s firmami
a sdílet své zkušenosti napříč zeměmi. O projektech, které DZS realizuje
v rámci svého členství v síti European Schoolnet, se dočtete v jedné z kapitol
této publikace.
Nechte se provést světem eTwinningu, čtěte, zkoumejte, inspirujte se.

Úvod

A hlavně – přidejte se k nám – POJĎTE S NÁMI DĚLAT ETWINNING!
Tým pracovníků
Národní podpůrné středisko eTwinning
www.etwinning.cz

ETWINNING
PLUS

Překročte hranice Evropy! V březnu 2013 Evropská komise oficiálně zahájila iniciativu
eTwinning Plus, díky které se on-line projekty škol otevírají novým zemím. Kromě dosud
zapojených evropských zemí se budou moci zapojit školy, žáci a učitelé z Arménie,
Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldávie a Ukrajiny a Tuniska. Cílem iniciativy eTwinning Plus
je podporovat spolupráci mezi zeměmi, školami a učiteli v rámci širšího evropského
prostoru. Spolupráce s novými zeměmi prohloubí mezikulturní porozumění, přátelství,
vzájemný respekt a podpoří stabilitu Evropy v 21. století.
V každé zemi zapojené do iniciativy eTwinning Plus vznikla partnerská agentura Partner
Support Agency (PSA), která podporuje učitele ve své zemi v realizaci projektů eTwinning.
Tato iniciativa se těší obrovskému zájmu škol ze zapojených zemí. Do konce školního roku
2012/13 bylo zaregistrováno více než 200 nových škol s téměř 500 učiteli a podařilo se
již zaregistrovat téměř 50 projektů.
JAK SE MOHOU ZAPOJIT ČESKÉ ŠKOLY?
Je to jednoduché! Přihlaste se na svůj Desktop, ve svém profilu v sekci Moje kroky
v eTwinningu naleznete nové políčko, kde můžete označit, že jste připraveni na realizaci
projektu v rámci eTwinning Plus. Získáte tím možnost vyhledávat učitele z nových zemí.
Důležitou podmínkou je, že učitele ze zemí eTwinning Plus můžete buď přizvat do existujícího
projektu (pokud s tím souhlasí všichni projektoví partneři), nebo s nimi začít nový projekt.
Do nového projektu ale musí být zapojeny minimálně dvě eTwinningové školy ze zemí EU
a jedna škola ze zemí eTwinning Plus.
Pro české eTwinnery se tím otevírá především široká škála možností, jak realizovat projekty
v ruštině. Jedním z prvních projektů, který byl v rámci eTwinning Plus zaregistrován, je
projekt Across Borders Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy a SŠAMP z Krnova, do nějž se
zapojili partneři z Arménie. Čeští učitelé se také zúčastnili jednoho z prvních kontaktních
seminářů určených učitelům ze zemí eTwinning Plus, který proběhl v září 2013 v Krakově.

eTwinning Plus

Vážení příznivci eTwinningu,
v publikaci Evropa ve třídě každý den Vám přinášíme přehled těch
nejúspěšnějších českých projektů eTwinning, které byly v roce 2013 oceněny
Národní cenou eTwinning.

Každý rok národní podpůrná střediska udělují Národní certifikát kvality nejlepším
eTwinningovým projektům. Oceněné projekty pak slouží jako příklady dobré praxe nejen
na národní, ale i evropské úrovni. Hodnoticí proces se v jednotlivých zemích lehce odlišuje,
ale základní kritéria hodnocení jsou pro všechny evropské země společná.

Hodnocení projektů eTwinning

PROJEKT MUSÍ V PRVNÍ FÁZI SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ KRITÉRIA:
• Všichni partneři projektu mají společné cíle a společný projektový plán.
• Hodnocený projekt je v takové fázi, aby měl dostatek výstupů. Projekt se nachází
ve své závěrečné fázi nebo je již ukončený.
• Z projektových výstupů je zřejmé aktivní zapojení žadatele. Angažovanost a aktivita
žádající školy v projektu je dostatečně viditelná na projektových výstupech.
• Z výstupů je zřejmá projektová spolupráce mezi partnery. Nejedná se pouze
o paralelní spolupráci nebo pouhé ukládání výstupů dvou a více škol, naopak je zřetelné
vzájemné využití materiálů.
• Výstupy projektu jsou viditelné. Důležité výstupy projektu jsou dostupné na internetu,
a to vždy s ohledem na pravidla bezpečného internetu.

V České republice hodnocení projektů v druhé fázi provádí komise hodnotitelů, která
je složena z odborníků na projektové vzdělávání, zástupců škol, bývalých i současných
pracovníků NSS. Někteří z nich hodnotí projekty už dlouho, prakticky od samého začátku
udělování certifikátů kvality, a mohou tedy zodpovědně posoudit vývoj úrovně českých
projektů i zmínit nedostatky, které často brání v udělení QL.
Oslovili jsme některé z nich a zeptali se na tři zásadní otázky. Přečtěte si jejich zajímavé
a inspirativní odpovědi.

1/ JAK SE ZMĚNILA KVALITY ETW
PROJEKTŮ ZA DOBU, KDY PŮSOBÍTE JAKO
HODNOTITEL?
2/ NA CO BY NEMĚLI UČITELÉ ZAPOMÍNAT
PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁDOSTI O QL ?
3/ CO BYSTE VZKÁZAL UČITELI, KTERÝ
ZVAŽUJE REALIZACI VŮBEC PRVNÍHO
PROJEKTU ETWINNING?

Hodnocení projektů eTwinning

HODNOCENÍ
PROJEKTŮ
ETWINNING

V DRUHÉ FÁZI SE POSUZUJÍ TATO KRITÉRIA:
• Pedagogická inovace a tvořivost. Hodnotí se tvůrčí přístup učitelů a žáků k realizaci
projektu, inovativní přístup k práci na projektových výstupech.
• Začlenění projektu do života školy. Práce na projektu je začleněna do učebního
plánu a žáci pracují na projektu přímo při výuce nebo v rámci školního kroužku, došlo
k vytvoření školních projektových týmů.		
• Spolupráce partnerských škol. Zapojení učitelé aktivně spolupracují, společně plánují
a realizují projekt. Využití ICT vede k aktivní účasti všech žáků, kteří díky projektu získávají
nové znalosti a dovednosti. Projekt podporuje práci projektových týmů.
• Tvůrčí využití ICT nástrojů. Použití moderních technologií v projektu lze označit za
inovativní a jejich využití vedlo k větší motivaci k učení a zlepšení ICT gramotnosti žáků
i učitelů.
• Dlouhodobé trvání a přenositelnost. Projektové výstupy jsou udržitelné a dostupné
široké veřejnosti (web školy, výstavy v rámci dnů otevřených dveří apod.). Partneři mají
nadále zájem pokračovat ve vzájemné spolupráci.
• Výsledky a přínos projektu. Projekt je efektivně řízen a jeho výstupy mohou být
využívány i partnerskými školami. Práce na projektu umožňuje další osobnostní rozvoj
zapojených žáků, ale také profesní růst zapojených učitelů. Práce na projektu napomáhá
zviditelnění školy.

Hodnocení projektů eTwinning

JAK SE ZMĚNILA KVALITA ETW PROJEKTŮ ZA DOBU,
KDY PŮSOBÍTE JAKO HODNOTITEL?
Myslím, že tvořivost byla vlastní učitelům vždy, nezáleželo na tom, jaké měli prostředky. Ty
se s vývojem digitálních technologií postupně měnily. Dnes je pro učitele i žáky k dispozici
bezpočet zdarma dostupných služeb internetu druhé generace, které mohou využívat pro
spolupráci a vytváření různých multimediálních děl. Vybavení technologiemi se zlepšilo
jak ve škole, tak doma u dětí, a proto také vzrostla úroveň ICT gramotnosti učitelů i žáků.
Nejnovější technologie, např. dotykem ovládané tablety, chytré telefony či ultrabooky
dokonce vyžadují pro skvělý výsledný efekt méně znalostí a dovedností, než tomu bylo
u dřívějších počítačů a jejich operačních systémů. Podle toho také vypadají výsledky
projektů. Více využívají videí, animací, hudby, multimédií, cloudových služeb na internetu.
Mám také pocit, že poslední dobou spolupráce mezi školami neprobíhá pouze prostřednictvím
technologií, ale stále častější jsou i osobní setkání.
CO BYSTE VZKÁZAL UČITELI, KTERÝ ZVAŽUJE REALIZACI
VŮBEC PRVNÍHO PROJEKTU ETW?
Ze svých seminářů pro ředitele vím, že největší obava, která brání zájemcům o zapojení, je
neznalost cizího jazyka. Pokud je toto ale jediný problém, pak jde o obavu lichou. Existuje
například množství projektů, které uzavírají české školy se slovenskými, kde lze používat
češtinu. V některých multilaterálních projektech spolupracuje více českých škol, mohou se
tedy spolu radit v rodném jazyce. A především je třeba si uvědomit, že moderní technologie
mohou při elektronické komunikaci problém neznalosti cizích jazyků do značné míry pomoci
řešit. Pokud má učitel obavy z projektového vyučování či zkoušení projektu s jinou školou,
pak doporučuji navštívit galerii projektů nebo některou z eTwinningových publikací – vše
je dostupné v češtině na www.etwinning.net, kde je možné si vybrat projekt dle vlastního
zvážení a na eTwinningovém portálu i partnerskou školu. Zkrátka eTwinning je jeden
z nejlepších českých inkubátorů vzdělávacích inovací, který rozhodně doporučuji každému
učiteli vyzkoušet.

SILVIE PÝCHOVÁ NEZÁVISLÁ KONZULTANTKA, METODIČKA,
PROJEKTOVÁ MANAŽERKA A HODNOTITELKA SE SPECIALIZACÍ NA
VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY, MAPOVÁNÍ KOMPETENCÍ, PROJEKTOVÝ
MANAGEMENT A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. JE AKTIVNÍ V NEZISKOVÉ
SFÉŘE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ: VÝKONNÁ ŘEDITELKA STÁLÉ
KONFERENCE ASOCIACÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ, O.S., PŘEDSEDKYNĚ
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ CENTRUM KOMPETENCÍ A PŘEDSEDKYNĚ
SPRÁVNÍ RADY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI EDUIN. ČLENEM
HODNOTICÍ KOMISE JE OD ROKU 2007, PŘEDTÍM PRACOVALA JAKO
KOORDINÁTORKA A METODIČKA ETWINNING.

NA CO BY NEMĚLI UČITELÉ ZAPOMÍNAT PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁDOSTI O QL?
Určitě by neměli zapomínat na to, že hodnotíme zejména výsledky žáků a jejich mezinárodní
spolupráci. Mnohdy narážíme na projekty, které jsou pěkně popsány, ale výsledky nikde
nevidíme a už vůbec nenacházíme žádný důkaz o tom, jak probíhala spolupráce mezi
žáky na dálku. Právě toto je ale při hodnocení pro nás klíčové. Musí nás nadchnout, jak
byli žáci do práce zapojeni, nakolik oni sami si mezinárodní spolupráci užívali, a ideální je,
pokud máme možnost z výstupů také vyčíst, do jaké míry dokázali ze spolupráce těžit pro
svůj vlastní rozvoj. Takových projektů ale zas tak mnoho není, což je škoda. Malý prostor je
také věnován evaluaci (ať průběžné, nebo finální) ze strany žáků, tedy zhodnocení, co jim
samotným projekt eTwinning přináší, jak svou práci na projektu hodnotí apod. Také bych
ještě připomněla, že stále narážíme na situaci, kdy nám učitelé pro účely hodnocení dávají
k dispozici vlastní přístup do TwinSpace. I když je ve formuláři žádosti tato možnost zmíněna,
mně osobně to není příjemné. Když už nejsou výstupy publikovány veřejně (a já důrazně
podporuji, aby alespoň některé projektové výstupy byly volně k dispozici na internetu, pokud
projekt usiluje o Quality Label), velice doporučuji, aby učitel alespoň pro nás jako hodnotitele
vytvořil do TwinSpace časově omezený speciální přístup (samozřejmě s omezenými právy).
CO BYSTE VZKÁZALA UČITELI, KTERÝ ZVAŽUJE REALIZACI
VŮBEC PRVNÍHO PROJEKTU ETW?
Můj vzkaz vycházející z dlouhodobé zkušenosti z realizace evropských projektů a programů
je jednoduchý – najít si zahraničního partnera či partnery podle svého gusta. Pro projekt je
klíčové, aby si partneři „sedli“, aby si rozuměli nad rámec práce na projektu a hlavně aby k sobě
měli důvěru. Pokud si zahraničního partnera zatím jen „oťukáváte“, doporučuji nepouštět se
do gigantických projektů, ale spíše si spolupráci vyzkoušet na něčem malém, co vám oběma
bude dělat radost a budete mít příležitost se navzájem poznat. Také bych chtěla akcentovat, aby
všichni partneři měli pokud možno rovné příležitosti ovlivňovat vývoj projektu. Za nespornou
výhodu eTwinningu považuji, že je relativně pružný, což znamená, že si můžete spolupráci
upravovat podle toho, jaké jsou aktuální podmínky: nemusíte se striktně držet plánu, který
jste si vymysleli na začátku, pokud se v průběhu projektu ukáže, že potenciál pro spolupráci se
ubírá trochu jiným směrem. Myslím, že na eTwinningu je skvělé, že umožňuje realizovat aktivity,
které jsou pro žáky smysluplné. Od začátku se mi na tomto programu líbilo, že dává žákům
prostor, aby to mohli být právě oni, kdo ovlivňují průběh projektu a jsou jeho hlavními aktéry.

Hodnocení projektů eTwinning

PHDR. ONDŘEJ NEUMAJER, PH.D., JE KONZULTANT VZDĚLÁVÁNÍ,
LEKTOR, DIDAKTIK A POPULARIZÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT). DLOUHODOBĚ SE ZABÝVÁ PROBLEMATIKOU VYUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ
A VZDĚLÁVACÍMI INOVACEMI. PROJEKTY ETWINNING HODNOTÍ OD
ROKU 2007, TEDY 7 LET.

MGR. MARCELA ERBEKOVÁ ABSOLVENTKA PEDAGOGICKÉ FAKULTY
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, OBOR UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ, OD R.
2003 ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY T. G. MASARYKA MNICHOVICE,
OKRES PRAHA – VÝCHOD. MÁ VELKÉ ZKUŠENOSTI SE ZAPOJENÍM
ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE A S REALIZACÍ
MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ. V ROLI HODNOTITELE
PROJEKTŮ ETWINNING OD ROKU 2008.

NA CO BY NEMĚLI UČITELÉ ZAPOMÍNAT PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁDOSTI O QL?
Učitelé by neměli být příliš skromní. Měli by svou práci opravdu náležitě prodat. Snažit se
popsat vše důležité tak, abychom je my, hodnotitelé, mohli dobře ohodnotit. Ale taky si
vždy sám před sebou otevřeně říct, zda jsem naplnil stanovené cíle a projekt je opravdu
dobrý. Rozdíl mezi kvalitou jednotlivých projektů je často hodně velký.

Hodnocení projektů eTwinning

CO BYSTE VZKÁZALA UČITELI, KTERÝ ZVAŽUJE REALIZACI VŮBEC PRVNÍHO
PROJEKTU ETW?
Určitě by se měl dobře seznámit s tím, jak by kvalitní eTwinningový projekt měl vypadat,
jaká jsou kritéria hodnocení, co je důležité více a co méně. Aby se nestalo, že se bude lopotit
nad jednotlivými dílčími činnostmi, ale žádných vzdělávacích cílů nedosáhne.

NÁRODNÍ CENY
ETWINNING 2013
I v roce 2013 byly oceněny nejlepší české
projekty realizované ve školním roce
2012/2013, tentokrát v rámci Národní
konference eTwinning v Olomouci. Tomuto
slavnostnímu aktu předcházela dlouhá
a náročná práce oceněných na projektových
výstupech, následovaná pečlivým
hodnocením komise hodnotitelů. Blíže se
s vítěznými projekty můžete seznámit právě
v této kapitole. Příjemné čtení!

Národní ceny eTwinning pro rok 2013

JAK SE ZMĚNILA KVALITY ETW PROJEKTŮ ZA DOBU, KDY PŮSOBÍTE JAKO
HODNOTITELKA ?
Samozřejmě, že stejně jako mění svět kolem nás, zvláště v prostředí digitálních technologií,
mění se i eTwinningové projekty. Některé jsou vážně velmi dobré, některé naopak jako kdyby
zaspaly několik let. Ale to je asi tak správně – je vidět, že eTwinningové projekty už nejsou
jenom pro jednotlivé nadšence, kteří začali s realizací již před lety, ale stávají se běžnou
součástí výuky i pro ostatní učitele.

KATEGORIE

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROJEKT JE PRVNÍM REALIZOVANÝM PROJEKTEM PANÍ UČITELKY KAŠPÁRKOVÉ. NA
EVROPSKÉ KONFERENCI ETWINNING V ROCE
2013 V LISABONU ZÍSKAL 2. MÍSTO VE VĚKOVÉ KATEGORII ŽÁKŮ OD 4 DO 11 LET.

ETWINNING TOURISTS IN 5 STAR HOTELS
KOORDINÁTOR:

DANIELA KAŠPÁRKOVÁ,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO

Národní ceny eTwinning pro rok 2013

PARTNERSKÉ ZEMĚ: Slovensko, Španělsko
VĚK ŽÁKŮ: 11 let
URL: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p58798/welcome
V průběhu celého školního roku žáci pracovali v mezinárodních česko-slovenskošpanělských týmech, kde plnili úkoly spojené s vytvářením fiktivního hotelového řetězce.
Týmy zpracovaly vizuální podobu hotelů, propagační brožurky nebo jídelní lístky. Nakonec
si každé dítě vytvořilo loutku, která cestovala po jednotlivých hotelích. Tento projekt je
výrazně založen na spolupráci žáků z různých zemí, učitelky působily pouze jako zadavatelé
úkolů a také jako hodnoticí tým, který jednotlivým mezinárodním týmům za splněné úkoly
přiděloval hvězdičky.
Projekt si porotu získal svou náročností a propracovaností. Učitelé i studenti prokázali
v projektu skvělou spolupráci, nasazení a pestrost ve využití ICT nástrojů.

POLOŽILI JSME OTÁZKU:

CO PRO VÁS BYLO PŘI
REALIZACE PROJEKTU
NEJTĚŽŠÍ?
Nejtěžší pro mne bylo skloubit školní vzdělávací plán s časovou náročností projektu: ať už
šlo o čas strávený ve škole, tak především soukromý čas, který musí člověk investovat,
aby byl projekt pro žáky atraktivní a měl stále „drive“ a udržel celoročně pozornost dětí.
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1. MÍSTO:

CROSSING BORDERS VIA VIDEOS
KOORDINÁTOR:

MICHAL PŘIBYL,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA 396, BOROHRÁDEK
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PARTNERSKÉ ZEMĚ:
Lotyšsko, Rakousko, Itálie, Bulharsko, Turecko, Nizozemí, Chorvatsko, Španělsko, Norsko
VĚK ŽÁKŮ: 12–15 let
URL: https://sites.google.com/site/crossingbordersviavideos
Žáci v projektu Crossing Borders Via Videos poznávali život svých vrstevníků z dalších
zemí Evropy prostřednictvím videí, dopisů, e-mailů či videokonferencí. Úkolem každé školy
bylo natočit video na dané téma a umístit je na společný web. Ostatní partneři pak videa
shlédli a diskutovali o jejich obsahu. Škola v Borohrádku na každé téma uspořádala malý
filmový festival, kde všichni žáci měli možnost shlédnout videa jednotlivých partnerských
škol a diskutovat o nich. Žáci se tak zábavnou formou seznamovali s životem v jiných
evropských zemích.
Na závěr projektu proběhla mezi partnery soutěž o nejlepší video. Vítězem internetového
hlasování mezi účastníky projektu se stala právě česká ZŠ Borohrádek. Tento projekt byl
prvním větším projektem české školy.
Hodnoticí komise ocenila v projektu především začlenění dnešního fenoménu videa a práce
s ním. Projektová videa nabídla svým divákům nejenom cenné informace, ale zároveň je
pobavila a tím si je získala.

POLOŽILI JSME OTÁZKU:

PROČ JE ÚSTŘEDNÍM
MOTIVEM VAŠEHO
PROJEKTU PRÁVĚ
VYTVÁŘENÍ VIDEÍ?
Díky vedení mediálního kroužku, v jehož rámci s žáky tvoříme zejména reportáže o životě
školy a města pro školní internetovou televizi, jsem poznal, že videotvorba žáky jednak
opravdu baví, jednak je pro ně velkým přínosem. Učí se při ní pracovat v týmu, plánovat,
využívat moderní technologie, vystupovat před kamerou či řešit problémy. Především jim
ale poskytuje prostor pro uplatňování tvořivosti.
I technicky jednoduše zpracované krátké filmy mohou být velmi zajímavé a přínosné,
dokáží přiblížit vzdálená místa, životní styl nebo kulturu. Žáci mohou poutavou formou
poznávat život v různých zemích, vymýšlením průvodního slova a komentáře i sledováním
zahraničních videí navíc zkvalitňují své znalosti cizího jazyka. Tvorba videí je tak ideální
součástí mezinárodní spolupráce škol v rámci projektů, jako jsou eTwinning či Comenius.
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2. MÍSTO:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO
V MOSTU PATŘÍ MEZI ZKUŠENÉ
ETWINNINGOVÉ ŠKOLY. TENTO PROJEKT JE
VŠAK PRVNÍM REALIZOVANÝM PROJEKTEM
PANA UČITELE DVOŘÁKA.

GEOMETRY IN OUR CITY AND IN THE NEIGHBORHOOD
KOORDINÁTOR:

DAVID DVOŘÁK,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, P.O.
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PARTNERSKÉ ZEMĚ: Španělsko
VĚK ŽÁKŮ: 9–10 let
URL: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p87596/welcome
Projekt byl zaměřen na geometrii, ale měl výrazný mezioborový přesah. Děti se v průběhu
školního roku seznamovaly s geometrickými tvary v anglickém a španělském jazyce, tělesy
a jejich vlastnostmi prostřednictvím modelů a architektury města. Seznamovaly se s plány
a půdorysy, naučily se pracovat s měřítkem a používat geometrické pojmy. Cílem spolupráce
bylo vymodelování daných staveb a vytvoření vlastního náměstí. Při spolupráci si procvičily
prostorové vidění i logické myšlení, ověřovaly si manuální zručnost. Přesnost a preciznost
si ověřovaly pomocí konstrukce daných obrazců. V projektu se využívaly deskové hry.
Skupiny dětí si vyměňovaly pracovní listy a úkoly, práci si vzájemně komentovaly a hodnotily.
Hlavní předností projektu je dle hodnotitelů jeho mezipředmětovost a propojení s reálným
životem. Projekt poskytl svým žákům velké množství her, zábavy a kreativního myšlení
a chytře propojil život ve škole s každodenní realitou.

POLOŽILI JSME OTÁZKU:

PROČ JSTE SI PRO
REALIZACI PROJEKTU
VYBRAL PRÁVĚ
ETWINNING?
S eTwinningem jsem se seznámil v minulém roce, zaujal mě tento typ práce. Proto jsem
se zúčastnil letní dílny a tam už mě napadlo téma projektu, které se vztahovalo zároveň
k matematice, anglickému jazyku a využití ICT nástrojů včetně deskových her, které pro
výuku používám, protože u dětí zlepšují schopnost přemýšlet.
Při hodinách matematiky jsem vyzkoušel metodu CLIL a tím si moji žáci osvojili geometrické
pojmy hned v několika jazycích. Aby bylo matematické téma opravdu zajímavé, zvolil jsem
jako cíl vytvořit z geometrických tvarů modely náměstí. Tím jsme se zabývali v hodinách
výtvarné výchovy a praktických činností a také při praktických měřeních přímo ve městě,
kde děti dokázaly najít mnoho geometrických těles.
Zajímalo mě také, jak se učí matematika v jiné zemi. Mezinárodní spolupráce v mém
prvním projektu byla organizačně náročná, ale s pomocí kolegyně Lenky Šnejdarové jsme
ji zvládli „na jedničku“.
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3. MÍSTO:

KATEGORIE

STŘEDNÍ ŠKOLY
A GYMNÁZIA

PROJEKT ZÍSKAL 1. MÍSTO VE VĚKOVÉ
KATEGORII ŽÁKŮ OD 16 DO 19 LET NA
EVROPSKÉ KONFERENCI ETWINNING 2013
V LISABONU.

PEK, THE TRAVELLER FLEA 3 – EVOLUTION
KOORDINÁTOR:

LUDMILA KOSÍKOVÁ,
STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ, HODONÍN
PARTNERSKÉ ZEMĚ: Francie, Španělsko, Itálie, Turecko a Bulharsko
URL: http://tinyurl.com/pek3pdf
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Projekt byl již třetím pokračováním putování blechy Pek po evropských zemích. Žáci
pracovali v mezinárodních týmech a museli dobrodružství blechy vymyslet, nakreslit
a graficky zpracovat. Žáci z hodonínské školy si tak mohli prakticky vyzkoušet svou profesní
specializaci a zároveň si procvičit cizí jazyk a práci v mezinárodním týmu.
Tvůrčí práce, kreativita a využití cizích jazyků, které byly pro tvorbu vícejazyčného komiksu
zásadní, si získaly pozornost a zapálení nejen svých aktérů ze strany studentů, ale také
samotných porotců.

POLOŽILI JSME OTÁZKU:

BYLO TĚŽKÉ
MOTIVOVAT PRO PRÁCI
NA PROJEKTU ŽÁKY?
Od samého začátku pracovali studenti na projektu s nadšením. Učili se komunikovat,
vyhodnocovat materiály, akceptovat způsob přemýšlení svých vrstevníků ze zahraničí.
Pronikli tak ke skutečné podstatě příslušné kultury jako členové komunity.
Byla to velká příležitost, jak sdílet nové informace o místech a jazycích v Evropě. Studenti
především ocenili výuku cizího jazyka zábavným způsobem. Spolupráce všech týmů byla
na vysoké úrovni a nyní se můžeme těšit ze skutečné komiksové knihy. Studenti, kteří na
tomto projektu pracovali, se naučili tvořit příběhy a převádět je do komiksu. Navzájem si
pomáhali s překlady textů.
Žáci naší školy, kteří studují umělecké obory, mohli své dovednosti uplatnit i v této oblasti.
Stavěli se k plnění úkolů zodpovědně a byli velmi zdatní v používání počítačů. Pochopili,
jak velký má význam využívání cizího jazyka jako nástroje komunikace. Během hlavního
projektu měli možnost pracovat i na drobnějších úkolech, což přispívalo k prohlubování
přátelství na dálku. Škola tak získala dlouhodobého partnera.
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1. MÍSTO:

SAFETIQUETTE
(SAFE TICKET-BASIC TIPS FOR YOUNG INTERNET USERS)
KOORDINÁTOR:

EVA KOMÍNKOVÁ,
STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ BRNO
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PARTNERSKÉ ZEMĚ: Polsko
VĚK ŽÁKŮ: 16–17 let
URL: http://www.makebeliefscomix.com/Comix/?comix_id=12318957C724636
http://www.ajl.maweb.eu/
Šlo o projekt mezipředmětový, který propojoval poznatky z angličtiny, ICT a občanské
nauky. Cílem projektu bylo seznámit studenty s problematikou bezpečnosti na internetu,
zmapovat povědomí mladých lidí o možných rizicích spojených s používáním internetu
v partnerských zemích a vytvořit informační leták pro vrstevníky ze zemí, ve kterých
není používání internetu dosud masově rozšířeno. Studenti vytvářeli komiks o rizikových
situacích na internetu, sestavovali a vyhodnocovali dotazník pro své spolužáky, natáčeli
video o bezpečnosti na internetu.
Zajímavé zpracování velmi aktuálního tématu bezpečnost na internetu, velké množství
různorodých výstupů, ale také týmové nasazení, inteligence a vtip – to vše napomohlo
projektu k úspěchu a získání druhého místa v národních cenách eTwinning.

POLOŽILI JSME OTÁZKU:

JAK SE VÁM DAŘILO
ZAPOJOVAT DO
PROJEKTU ŽÁKY?
Žáci pracovali na projektu přímo v hodinách angličtiny, měli vyčleněnu 1 hodinu každých
14 dní v počítačové učebně. Hlavní aktivity byly pro žáky povinné a ty, které byly v přímém
souladu s ŠVP byly hodnoceny známkou (např. eseje). Pokud žáci nestihli práci na aktivitě
ve škole, dodělávali práci doma. Do „nepovinných“ aktivit projektu (např. fotky s komentáři
o prázdninách) se zapojila jenom část žáků.
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2. MÍSTO:

PANÍ UČITELKA KARLÍKOVÁ JE ZKUŠENOU
KOORDINÁTORKOU PROJEKTŮ. V ETWININGU
JE ALE NOVÁČKEM, TENTO PROJEKT JE
JEJÍ PRVNÍ.

HOSPITALITY IS OUR PRIORITY
KOORDINÁTOR:

DANUŠE KARLÍKOVÁ,
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ ZLÍN, S.R.O.
PARTNERSKÉ ZEMĚ: Francie
VĚK ŽÁKŮ: 16–19 let
URL: http://hisop.strednihotelova.cz/

Národní ceny eTwinning pro rok 2013

Projekt byl zaměřen na hotelový management v partnerských regionech. Hlavním cílem bylo
získat informace o potřebách jednotlivých hotelů a vylepšit podle toho výuku odborných
předmětů, výuku cizích jazyků a vychovat absolventy, kteří jsou dobře vybaveni a připraveni
na pracovní život. Žáci navštěvovali různé hotely v jednotlivých zemích a vytvořili publikaci
obsahující slovník zaměřený na oblast cateringu a hotelových služeb.
Hodnotitelé nejčastěji zdůrazňovali právě úspěšné propojení programu Comenius
a aktivity eTwinning, neboť projektová spolupráce byl realizována za maximálního využití
eTwinningových nástrojů všemi zúčastněnými.

POLOŽILI JSME OTÁZKU:

JAK PROBÍHALO
HODNOCENÍ HOTELŮ
V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH?
Navštěvovali jsme čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely – tedy místní a oblastní prestižní
hotely. Po každé návštěvě hotelu se všichni sešli a formou besedy hovořili o tom, co se
jim líbilo, co se jim nelíbilo, navrhovali případné změny. Později byli i vedeni k porovnávání
navštívených hotelů – zařízení interiéru, služby, organizace práce, čistota atd. Zpočátku
to bylo trošku těžkopádné (jazyková bariéra, stud), ale když pochopili, že se jedná hlavně
o vyjádření názoru, probíhaly velmi kritické, ale zároveň nápadité diskuse. Pedagogové jim
byli k ruce pro jazykovou pomoc a řídili diskuse.
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3. MÍSTO:

KATEGORIE

ZVLÁŠTNÍ CENY
ETWINNING

ÚSPĚŠNÉ ČESKOSLOVENSKÉ PARTNERSTVÍ
ZAPOČALO NA KONTAKTNÍM SEMINÁŘI
ETWINNING.

PŘÍHODY SKŘÍTKA ZVÍDÁLKA
KOORDINÁTOR:

BLANKA NEŠPOROVÁ,
MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSTOPEČE, ŠKOLNÍ 25
PARTNERSKÉ ZEMĚ: Slovensko
URL: http://www.pastelkahustopece.cz/vyuka/e-twinning/
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Pro děti byl v projektu hlavní motivací skřítek Zvídálek, který zadával dětem úkoly a také
je hodnotil. Školy si mohly témata zpracovávat podle své fantazie a přitom v souladu se
školními vzdělávacími plány. Výstupem projektu je fotokniha s pracovními listy, náměty
na práci, texty písní, recepty.
Nejenom roztomilé téma, bohaté projektové výstupy a aktivní využití ICT nástrojů pro
mateřské školy neobvyklé, ale především intenzivní spolupráce a upřímná chuť obou
projektových partnerek si získaly ocenění poroty.

POLOŽILI JSME OTÁZKU:

JAKÁ SPECIFIKA
MÁ REALIZACE
ETWINNINGOVÉHO
PROJEKTU V MŠ?
Práce s předškolními dětmi je hodně o motivaci a důkladné přípravě na činnosti, které se
dle zájmu dětí potom mohou rozvinout. Uplatnila jsem metodu projektové výuky. Již při
plánování projektu jsem se snažila zapojit aktivity s využitím ICT techniky ve třídě (notebook
s internetem a interaktivní tabule – prohlížení práce dětí z partnerských škol, zpracování
výstupů z úkolů, kontrola plnění úkolů dětmi, Twinspace, deník projektu pro prezentaci
rodičům na schůzkách). Úkoly jsem zpracovávala tak, aby se zapojily i děti doma s rodiči –
informace o pomůckách, zpracování daného úkolu, nápady dětí k realizaci úkolu, vše bylo
dokumentováno na nástěnkách.
Skvělá věc byla trička, která jsem dostala od Národního podpůrného střediska. Pokaždé
když jsem v triku přišla do třídy, děti již věděly, že budeme pracovat na projektu, a zjišťovaly,
co nám kamarádi napsali, co pro ně vymyslíme, a těšily se z odměn.
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ZVLÁŠTNÍ CENA ZA NEJLEPŠÍ PROJEKT REALIZOVANÝ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

HOW SIMILARDIFFERENT ARE WE
KOORDINÁTOR:

ELENA TOMANOVÁ,
SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, BRNO
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PARTNERSKÉ ZEMĚ: Slovensko, Španělsko, Belgie a Dánsko
VĚK ŽÁKŮ: 16–18 let (2. a 3. ročník)
URL: www howsimilardifferentarewe.webnode.com
Cílem projektu bylo se navzájem poznat, pochopit, že jsme sice odlišní, ale zároveň jsme
obyvatelé Evropy. Projekt byl inovativní tím, že se zakládal na samostatné práci studentů
a vzájemné komunikaci. Důležitou roli hrála kreativita studentů i ve vztahu k cizímu jazyku,
což pomohlo žákům procvičit si nejen jazyk samotný, ale zvýšilo se i jejich sebevědomí
a schopnost použít jazyk v praktickém životě. Velký význam měl i nárůst ICT gramotnosti.
Mezi výstupy projektu patří např. prezentace o školách a zemích, CD s typickými písněmi,
tradiční povídky apod.
Porota ocenila především to, jak projekt s tak velkým množstvím výstupů a využitím
různorodých ICT nástrojů maximálně využil hlavní výhody obou programů Comenius
a eTwinning, čímž vytvořil atraktivní obsah pro své studenty..

POLOŽILI JSME OTÁZKU:

PROČ PROPOJUJETE
PROJEKT ETWINNING
S PROJEKTEM COMENIUS?
Projektu se zúčastnili studenti 2. a 3. ročníku střední školy ve věku 16–18 let. Propojení
programů Comenius a eTwinning nám připadá velmi výhodné, protože každý program
podporuje jinou část spolupráce. Zatímco eTwinning nám umožnil každodenní spolupráci
přímo ze školní třídy, do níž se navíc mohli zapojit všichni studenti dané třídy, program
Comenius nám umožnil financovat vzájemné schůzky, které poskytly nejaktivnějším
studentům možnost setkat se a pracovat tváří v tvář. V projektu jsme měli různá témata,
na kterých vždy pracovaly celé třídy v průběhu školního roku přímo v hodinách. Na konci
každého bloku (tématu) se uskutečnila pracovní schůzka, kde jsme práci na daném tématu
završili a zhodnotili. Práce na eTwinningovém projektu během roku tak byla pro studenty
mnohem zajímavější, když mohla být završena osobním setkáním.

Národní ceny eTwinning pro rok 2013

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA NEJLEPŠÍ PROJEKT COMENIUS/ETWINNING

PROJEKTY
EUROPEAN
SCHOOLNET
EUROPEAN SCHOOLNET (EUN)

Evropské sdružení, do něhož je zapojeno více než 30 zemí zastoupených
národními agenturami nebo přímo ministerstvy školství. Jeho hlavním cílem je
podpora využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání
a spolupráce evropských škol spojená s výměnou zkušeností především v oblasti
matematiky, přírodovědných a technických předmětů. V České republice jsou
aktivity EUN koordinovány Domem zahraniční spolupráce (DZS).
www.dzs.cz/cz/european-schoolnet
V této kapitole vám přinášíme přehlídku těch nejzajímavějších mezinárodních
projektů, do kterých byli v roce 2013 pod záštitou DZS zapojeny české školy, čeští
učitelé a jejich žáci.

CREATIVE CLASSROOMS LAB

INGENIOUS

VÝUKA S TABLETY

SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM

Projekt podporuje zapojování tabletů do výuky a přístup 1:1 (jeden počítač či tablet pro
každého žáka). Jeho cílem je vytvoření výukových scénářů pro výuku s tablety, které
si následně zkouší pilotní školy v několika evropských zemích. V České republice je do
projektu zapojeno téměř 30 základních a středních škol z různých krajů.

Projekt napomáhá spolupráci škol a firem v oblasti výuky matematiky, technických
a přírodovědných předmětů. Firmy vytváří v projektu inovativní výukové materiály,
které jsou interaktivní, zaměřené na praxi, mezipředmětové souvislosti a z velké části
využívají informační technologie. Zapojené školy tyto výukové materiály testují,
pravidelně se scházejí s odborníky z firem v online chatech nebo komunitách, do nichž
se zapojují i žáci.

NAHLÉDLI JSME DO ČESKÉ PILOTNÍ ŠKOLY...
Žáci sedmé třídy Základní školy Dr. Edvarda Beneše z Prahy 9 Čakovic si výuku s tablety
vyzkoušeli v hodině fyziky, jejímž tématem bylo skládání sil. Každý z žáků měl k dispozici
vlastní tablet. Celá hodina byla inspirována pohádkou O veliké řepě. V úvodu si žáci mohli
pohádku přečíst na internetu ve sdíleném dokumentu jako prózu, nebo poslechnout
v audio verzi. Poté žáci ve skupinách hledali odpověď na otázku, jak velkou silou vlastně
postavy v pohádce řepu vytáhli a jakým směrem spadly. Své postřehy zapisovali do online
poznámkového bloku, do kterého lze vkládat text i kreslit přímo rukou. V poslední fázi se
žáci snažili převyprávět pohádku tak, jak by ji mohl vyprávět fyzik. Pohádku poté vložili na
svůj blog, kde jejich výstupy komentovali rodiče.
Během výuky si žáci osvojili nejen poznatky o skládání sil, zároveň se naučili využívat několik
typů ICT nástrojů, spolupracovat ve skupinách a diskutovat. „Využívání tabletů umožnilo
žákům pracovat na různých typech úkolů jak samostatně, tak ve skupinách, sdílet své
nápady a postřehy s ostatními včetně rodičů,“ vysvětluje paní učitelka Petra Boháčková.
VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU NALEZNETE NA:
http://creative.eun.org
nebo na www.dzs.cz/cz/european-schoolnet
BLOG O ZKUŠENOSTECH ČESKÝCH ŠKOL:
http://edu-novy2.webnode.cz/

A JAK TO VYPADÁ V ČESKÉ PRAXI?
ZŠ a MŠ Město Touškov patří mezi deset pilotních škol projektu v České republice. Žáci 8. A si
na podzim 2013 vyzkoušeli interaktivní hru Sensor Adventure, která formou online misí
simuluje problémy dnešního světa v oblasti životního prostředí. Žáci během hry využívají
vědeckých postupů a ověřují si tak jejich fungování ve virtuálním i reálném světě. Díky hře
žáci zjistili, jaké barvy by měly mít solární panely nebo satelit ve vesmíru. Dozvěděli se také,
že tmavý materiál teplo absorbuje, ale světlý odráží, a na teplotní mapě odhadovali teplotu
na daném místě. Kromě interaktivní tabule žáci využívali také hlasovací zařízení. „Celá hra
je v angličtině, takže děti si současně rozvíjely své jazykové dovednosti a rozšiřovaly slovní
zásobu,“ dodává paní učitelka Martina Kupilíková.
VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU NALEZNETE NA:
http://ingenious-science.eu
www.dzs.cz/cz/european-schoolnet
BLOG O ZKUŠENOSTECH ČESKÝCH ŠKOL:
http://www.etwinning.cz/ingenious/

ITEC

PROJEKT LIVING SCHOOLS LAB

TŘÍDA BUDOUCNOSTI

REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL V OBLASTI ICT

Cílem projektu iTEC je načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách
a následně je vyzkoušet v praxi. Odborníci vytvářejí výukové scénáře, které kladou důraz
na zapojování informačních a komunikačních technologií do každodenní výuky ve všech
předmětech, skupinovou práci a aktivní zapojení žáků do výuky. Zapojené školy využívají
online aplikace poskytované zdarma a běžně dostupné vybavení škol. Scénáře se postupně
ověřují ve více než 1000 evropských třídách ze 14 zemí a jsou zdarma k dispozici všem
zájemcům na webových stránkách projektu.

Projekt Living schools Lab je zaměřen na výměnu praktických zkušeností škol v oblasti ICT
na regionální úrovni. Spolupráce probíhá formou vzájemných hospitací v hodinách,
setkávání učitelů stejných předmětů z různých škol, do projektu se aktivně zapojuje
i vedení škol.

JAK TO PROBÍHALO V JEDNÉ TAKOVÉ ŠKOLE…
ZŠ Hrochův Týnec se zúčastnila 5. cyklu projektu iTEC na podzim roku 2013. Vybrala si
scénář Observe and tell a story zaměřený na tvorbu výukového videa. Hlavním cílem
projektu bylo vytvořit krátké video s příběhy a anglickým komentářem na téma starověké
historie. Žáci využili nástroje Team-Up, který je rozdělil do malých týmů. Zvolili si svůj příběh
ke zpracování, shlédli inspirativní video a diskutovali o svých nápadech a technických
možnostech. Následovalo zpracování pověstí, překlady komentářů, kreslení a focení,
vkládání do aplikace Movie Maker a konečné zpracování. Na závěr si svá krátká videa
prezentovali navzájem a také mladším spolužákům. Žáci se hravou formou dozvěděli řadu
informací o české historii, naučili se pracovat v týmech a rozvíjeli své technické dovednosti.
VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU NALEZNETE NA:
http://itec.eun.org
http://www.dzs.cz/cz/european-schoolnet
BLOG O ZKUŠENOSTECH ČESKÝCH ŠKOL:
http://www.etwinning.cz/itec/

A V JAKÉ FÁZI SE NACHÁZÍ PROJEKT V ČESKÝCH ŠKOLÁCH?
Momentálně jsou do projektu zapojeny dva týmy učitelů z Teplic a Prahy. Střední školy
v Teplicích se zaměřují na inovativní výuku matematiky a využití matematického softwaru.
Pražský tým se zaměřil na využívání moderních technologií ve výuce a na společných
setkáních se diskutuje hlavně o konkrétních příkladech využití tabletů a animačních
programů.
V dalším roce trvání projektu se spolupráce rozšiřuje a zapojení učitelé mají možnost
setkávat se online v prostředí internetu s učiteli z jiných zemí, účastnit se webinářů na
různá témata, diskutovat ve fórech a hlavně se vzájemně inspirovat.
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA:
http://lsl.eun.org
http://www.dzs.cz/cz/european-schoolnet

Hledáte zajímavé digitální učební materiály?
Navštivte evropský portál LRE!

PORTÁL LRE
EVROPSKÉ UČEBNÍ MATERIÁLY NA JEDNOM MÍSTĚ
LRE je služba, která umožňuje učitelům a školám zdarma vyhledávat učební materiály
z mnoha různých zemí a od různých poskytovatelů. Jde o systém vzájemně propojených
evropských národních úložišť digitálních učebních materiálů. Portál obsahuje více
než 250 000 digitálních učebních materiálů a všechny jsou zdarma. Jazykovou bariéru při
využívání zahraničních materiálů nepředstavují ty digitální materiály, které jsou označené
jako „Travel well“. K jejich využití není podmínkou znalost cizího jazyka.
http://lreforschools.eun.org/

PROČ VYUŽÍVAT PORTÁL LRE?
• více než 250 000 výukových materiálů od 50 poskytovatelů na jednom místě
• více než 6 000 materiálů, které jsou Travel Well (učitel je může využít bez znalosti
původního jazyka)
• všechny materiály jsou k dispozici zdarma
• jejich používání je legální a je možné i bez registrace

KONTAKT
Národní podpůrné středisko pro eTwinning ČR
Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Tel: 221 850 300
E-mail: etwinning@naep.cz
Web: www.etwinning.net
www.etwinning.cz
www.dzs.cz

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá
výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

