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Cílem bulletinu je přinášet inspirace
z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.
Dům zahraničních služeb koordinuje
zapojení České republiky do evropské
spolupráce v této oblasti. Z evropské
výměny zkušeností vyplývá mnoho inspirativních informací pro školy a instituce v ČR, které jsou prezentovány také
formou bulletinu.

OBSAH:
Slovo úvodem ....................... 1
Co je eTwinning? ........................ 1
Co je European Schoolnet? ........... 1
eTwinning očima učitelů ........... 2
Etwinningová ocenění
a jejich přínos ............................ 2
Možnosti profesního rozvoje
učitelů v rámci eTwinningu .......... 3
Inspirace z Evropy ...................
Novinky ...................................
Nová publikace .........................
Učitelé sdílí digitální
učební materiály ........................

4
4
4
5

Rozhovory ............................ 6
Evropská jazyková cena Label
a využití ITC ve výuce jazyků ......... 6
Aktuálně ............................. 8
Metodické semináře eTwinning ..... 8
U4energy ................................. 8

Spolupráce škol v Evropě není v dnešní době představitelná bez využití informačních a komunikačních technologií (ICT). Dům zahraničních služeb (DZS) podporuje
mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, přímo koordinuje aktivitu eTwinning
v ČR a reprezentuje ČR v evropské organizaci European Schoolnet.

Co je eTwinning?
Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských základních, středních
a mateřských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí na portálu
www.etwinning.net zázemí, nástroje
a služby pro realizaci mezinárodních
projektů. Celý portál je přeložen do
všech jazyků EU. Každoročně přibývá
počet uživatelů, v současné době je registrováno téměř 120 000 učitelů pracujících na více než 5 000 projektech. Po
registraci mohou učitelé na portále vyhledávat partnery, zakládat projekty,
vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a bez dlouhých
průtahů zahájit spolupráci. Nejvýznam-

nější cílovou skupinou eTwinningu jsou
žáci, kteří vstupují do mezinárodní komunikace a spolupráce s využitím ICT,
virtuálně se setkávají s evropskými spolužáky při práci na společném internetovém projektu. Pedagogové se mohou zapojit i do činnosti internetových
eTwinningových skupin, kde si vyměňují zkušenosti učitelé stejného oborového zaměření z celé Evropy. Portál
eTwinning nabízí také učitelům možnost dalšího vzdělávání online formou
ve vzdělávacích seminářích; v krátkých
online kurzech. Uvnitř tohoto čísla se
s vámi podělí někteří učitelé o své zkušenosti s využíváním portálu eTwinning
a s tvorbou mezinárodních projektů.

Co je European Schoolnet (EUN)?
EUN je síť více než 30 evropských ministerstev školství, která podporují inovativní využití moderních technologií,
virtuální spolupráci škol a sdílení digitálních učebních materiálů a výukových
metod. Žáci a učitelé si formou projektů,
soutěží a kampaní zlepšují své dovednosti v oblasti matematiky, přírodních
věd a informačních technologií. Dům
zahraničních služeb www.dzs.cz/eun
je členem této sítě a v roce 2011 je zapojen do projektu SPICE a eQnet, kterému
je také věnován jeden z článků.
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eTwinning očima učitelů
Ivana Brabcová o sobě:
„Jsem učitelkou němčiny, češtiny a informatiky na ZŠ Nádražní v Hustopečích u Brna. V eTwinningu působím již
od jeho začátku v roce 2005. Postupně
se tvorba projektů stala nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu, podařilo se mi zapojit i své kolegy. Přestože jsem v současné době na
mateřské dovolené, v eTwinningu pracuji dál jako lektorka metodických seminářů a elearningového kurzu.“

Největším zážitkem byl pro mne moment,
kdy si děti poprvé oblékly modrá trička
s logem eTwinningu, která jsme získali
s prvním oceněním.

Etwinningová ocenění a jejich přínos
„Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán!“ – říká jedno rčení, které se bohužel mnohokrát naplnilo. Na vztah
aktivity eTwinning a oceňování toto
rčení neplatí, ba právě naopak – „Každý
dobrý projekt je po zásluze oceněn!“ –
platí v eTwinningu stoprocentně.
Během své tříleté eTwinningové
praxe, tedy během období, kdy jsem
do vyučování zapojovala mezinárodní projektovou spolupráci a pracovala na řešení projektových úkolů
se svými školními týmy žáků a kolegů, jsem měla to štěstí, že naše projekty získaly ocenění, a to hned na několika úrovních, které eTwinningové
Národní podpůrné středisko v České
republice uděluje.
Prvním oceněním, které naše projekty
získaly, je tzv. Certifikát kvality (Quality Label). Je určen projektům, jež splňují odborníky stanovená kritéria a mohou sloužit v každé evropské zemi jako
příklady dobré praxe. V České republice se uděluje dvakrát ročně, na jaře
a na podzim. Držitelé tohoto certifikátu
si z předávacího ceremoniálu odvážejí
nejen nezapomenutelné zážitky a pocity zadostiučinění, ale i věcné ceny,
které jsou určeny jak učitelům, zapojeným do projektu, tak žákům. Škola,
na které působí učitelé, jejichž mezinárodní projekty jsou vyhodnoceny
jako kvalitní, tak získává nejen sebevědomější a v moderních technologiích
a nových metodách vzdělanější pedagogy, ale především prestiž.
Dva mé projekty, „Was Sagen die Sagen“ a „5 länder-5 storys“ se umístily v soutěži o Národní ceny eTwinning na stupních vítězů. Naše škola
tak získala finanční odměnu, která
nám umožnila dovybavit počítačo-
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vou učebnu a zdokonalit výstupy našich projektů.
Část odměny jsme použili na vycestování partnerských škol do zahraniční,
společně jsme strávili v cizojazyčném
prostředí týden plný her, zábavy, nových zkušeností. Tímto vzájemným
setkáním a bližším poznáním se bez
výhrady naplnilo a završilo naše projektování, během kterého jsme po celý
školní rok plnili nejrůznější aktivity,
které nás vzájemně sbližovaly.
eTwinningové ceny se neudílejí jen
na národní úrovni. Právě v současné
době mají učitelé možnost přihlásit své projekty, oceněné na národní
úrovni Certifikátem kvality, do soutěže o Evropské ceny eTwinning. Tyto
ceny jsou každoročně udíleny evropskou centrálou eTwinningu. Školy zapojené do projektu, který získá toto
prestižní ocenění, mají možnost se
společně setkat na mezinárodním
kempu.
Projekty z České republiky již několikrát získaly Evropskou cenu eTwinning,
naposledy to byl česko- slovenský projekt „Vesmír v škole, škola vo vesmíre“,
jehož koordinátory byli Jiří Sumbal ze
ZŠ Alšova, Kopřivnice a Ivana Šoltésová
ze slovenské ZŠ Tvrdošín.
Největším zážitkem byl pro mne moment, kdy si děti poprvé oblékly modrá
trička s logem eTwinningu, která jsme
získali s prvním oceněním. Najednou
i ony měly pocit, že dosáhly velkého
úspěchu a že tento jejich úspěch byl
po zásluze oceněn.

Ivana Brabcová
ZŠ Nádražní, Hustopeče

Možnosti profesního rozvoje učitelů v rámci eTwinningu
eTwinning přináší možnosti rozšiřování
vzdělání a zdokonalování jazykových
schopností nejen žáků ale také nás,
učitelů a pedagogických pracovníků.
V rámci této komunity evropských škol
se vytvořily a tvoří profesní skupiny evropských učitelů, kteří vzájemně v různých oblastech sdílejí poznatky a vyměňují zkušenosti. To nás nejen obohacuje,
ale také motivuje a povzbuzuje do další
práce. Je několik možností, jak se do
těchto aktivit zapojit:
Evropské workshopy umožňují fyzicky se zúčastnit mezinárodního semináře. Kontakty a zkušenosti z těchto
setkání se často vyvinou v úspěšnou
spolupráci na projektu či osobní přátelství učitelů z různých zemí. Možnost
osobně se setkat a promluvit si s učiteli
z celé Evropy je opravdu nezapomenutelným zážitkem.
Online vzdělávací programy probíhají
v prostředí eTwinning Learning Labs.
Jejich nabídku naleznete na portálu
www.etwinning.net. Po přihlášení
dostaneme přihlašovací údaje a díky
nim se nám zpřístupní prostředí programu. Zde se za pomoci moderátora
seznámíme blíže s tématem a podle
jeho pokynů plníme úkoly nebo spolupracujeme na jejich řešení. V každém
vzdělávacím programu je zapojena
zhruba stovka učitelů z celé Evropy. Témata jsou různá – např. Tvorba úspěš-

ného projektu, Bezpečnost na internetu, Kreativní psaní a myšlenkové
mapy apod.
Kdo má raději komornější prostředí,
může využít možnosti, které nám nabízí desktop. Zde se můžeme přihlásit
do některé z eTwinningových skupin.
Já jsem se zapojila do komunity evropských učitelů jazyků. V ní jsou vytvořené sekce např. pro německý či španělský jazyk. Prostředí skupin je také
podobné prostředí Twinspace, takže
není obtížné se v něm orientovat. Další
skupina se například zaměřuje na přírodovědné předměty a matematiku.
Nejvíce mi ale přineslo zapojení do místností pro učitele. Jde o novinku, která se
objevila s novým desktopem letos v říjnu.
Místnosti se rozjely ve velkém stylu –
dnes jich je už přes padesát a podle mých
zkušeností je vedou skvělí moderátoři.
K dispozici je jako diskuzní nástroj fórum,
ale i to stačí k tomu, abychom si mezi sebou mohli vyměňovat úžasné množství
informací, postřehů, názorů a nástrojů,
a to vše potom použít pro svůj vlastní
rozvoj a obohacení projektů a výuky ve
škole. Místnosti jsou časově omezené, ale
v jedné z těch „mých“ už máme založený
blog, na kterém můžeme pokračovat
v setkávání i po uzavření místnosti.
Zita Havranová
SŠT Přerov

Zita Havranová o sobě:
„Učím na Střední technické škole v Přerově
německý jazyk a tělesnou výchovu. Před 4
lety jsem vyzkoušela eTwinning, abych
obohatila hodiny němčiny. Hned první
pokus se líbil nejen mně, ale i mým žákům, proto svůj projekt už mají za sebou
studenti řady učebních i studijních oborů,
které se učí na naší škole. Momentálně
probíhají dva projekty - jeden v hodinách
němčiny a druhý v tělesné výchově. Díky
eTwinningu tak získáváme všichni nové
poznatky, zkušenosti a přátele.“

Možnost osobně se setkat a promluvit si s učiteli z celé Evropy je opravdu nezapomenutelným zážitkem.

Užitečné odkazy:
Evropský portál pro spolupráci škol
www.etwinning.net
Informační portál českého Národního
podpůrného střediska pro eTwinning
www.etwinning.cz
Z činnosti mezinárodních pracovních skupin na PDW v Praze
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Inspirace z Evropy
Novinky
Evropská komise spustila nový portál
SCIENTIX www.scientix.eu, na kterém
jsou shromažďovány výstupy a výukové
materiály z mezinárodních projektů zaměřených na výuku matematiky a přírodních věd. Všechny výukové materiály jsou
zde ke stažení zdarma!
Prvních deset pilotních tříd ze šesti
různých evropských zemí zkouší zapojení netbooků do výuky. Cílem projektu Acer – European Schoolnet’s Educational Netbook Pilot je zjistit, zda
v budoucnosti bude každý žák ve výuce
mít před sebou svůj vlastní malý počítač. Více na www.netbooks.eun.org.

Organizace European Schoolnet vydala
publikaci Didactic games in Schools.
Handbook for teachers., která shrnuje
využití digitálních her ve výuce. Je ke stažení zdarma na http://games.eun.org. Na
stránkách evropského projektu Imagine
www.imaginegames.eu/eng je k dispozici zdarma galerie digitálních her využitelných ve výuce. V galerii lze vyhledávat
dle předmětu, věku žáků i výukových cílů.
Víte, že 8. 2. 2011 je Evropský den bezpečnosti práce na internetu? Letošní
téma„Naše virtuální životy“ provází motto
„Je to víc než hra, je to Váš život“. Více informací na www.saferinternet.org.

Nová publikace
Jak nejlépe využít interaktivní tabuli
Název v originále: Making the most of
your interactive whiteboard
Autor: Diana Bannisterová a Learning
Technologies team – University of Wolverhampton

Jak nejlépe
využít interaktivní
tabuli

Užitečné odkazy:
Portál evropské pracovní skupiny zaměřené na interaktivní tabule, který obsahuje
publikace, doporučení a případové studie
o využívání interaktivních tabulí v různých
evropských zemích
http://moe.eun.org/web/iwbworkinggroup/
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Vydavatel originálu: European Schoolnet
Rok vydání: 2010
Vydavatel českého překladu: Dům zahraničních služeb
Dům zahraničních služeb vydává český
překlad praktické příručky pro učitele Jak
nejlépe využít interaktivní tabuli, která
obsahuje rady a doporučení, jak nejlépe
začlenit interaktivní tabuli do výuky. Publikace je určena všem učitelům bez ohledu
na úroveň znalostí práce s interaktivní tabulí, i vedení školy. Ředitelé škol zde naleznou informace o tom, jak začlenit interaktivní tabule do učebních plánů školy
a jak podporovat další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v oblasti informačních
technologií. Učitelé v publikaci uvítají
přehledný popis hlavních nástrojů a aplikací doprovázený obrázky. Kromě technických informací předkládají autoři tipy
na výukové aktivity, ke kterým je vhodné
tuto technologii využít, a to včetně vytváření a sdílení učebních materiálů.

Učitelé sdílí digitální učební materiály
Digitální učební materiály jsou dostupné v elektronické podobě, nejčastěji se jedná o pracovní listy,
prezentace, audio a video ukázky.
Mnoho učitelů v Evropě učební materiály vytváří pro potřeby své výuky a dobrovolně je sdílí s ostatními.
Víte, odkud si je můžete zdarma stahovat?
Pokud se chce učitel z České republiky
inspirovat a ve své výuce využít učební
materiál vytvořený nějakým jiným evropským učitelem, začne pravděpodobně náhodně hledat na internetu.
Náhodné vyhledávání v dostupných „vyhledávačích“ může být velmi
zdlouhavé a nemusí přinést požadovanou kvantitu a kvalitu materiálů.
Některá ministerstva školství v Evropě
aktivně podporují výměnu učebních
materiálů propojením národních úložišť materiálů v jednotlivých zemích.
„Portál Learning Resources Exchange
for Schools (LRE) zřízený a provozovaný
sdružením European Schoolnet (EUN)
zpřístupňuje učitelům v jednom místě
více než 25 národních úložišť digitálních učebních materiálů a otevírá jim
tak cestu k desítkám tisíc elektronických
výukových zdrojů využitelných zdarma
ve výuce,“ vysvětluje Daniel Tocháček
z PedF UK.
Čeští učitelé mohou sdílet své materiály
na portálu http://dum.rvp.cz, který je
podporovaný prostředky z Evropských
strukturálních fondů a každý příspěvek je odměněn drobnou finanční částkou. České úložiště je propojeno s evropským portálem LRE, což umožňuje
českým učitelům vyhledávat evropské
učební materiály skrze české prostředí.
Úroveň připojení se stále rozvíjí tak, aby
dostupnost evropských materiálů pro
učitele v ČR byla co největší.

Jak najít snadno využitelný zahraniční učební materiál?
Při hledání zahraničních digitálních
učebních materiálů brzy zjistíte, že
mnohé materiály nejsou snadno použitelné, protože neznáte cizí jazyk,
nebo protože se vzdělávací systém
a osnovy země, odkud materiál pochází, výrazně liší. I kvalita materiálů
kolísá. Nezbývá než v nepřeberném
množství materiálů postupně označovat ty, které dobře a bez problému
cestují napříč Evropou – jsou kvalitní
a nejsou založené na textech.
Dobrým příkladem jsou grafy, simulace fyzikálních nebo chemických
procesů s minimem popisků apod.
Tyto materiály jsou označovány jako
„travel well“ (přenositelné), jejich hledáním a stanovením kritérií přenositelnosti se zabývá evropský projekt eQnet, který v ČR koordinuje
DZS a v němž skupina evropských
učitelů během tří let postupně vyhledá 3 500 kvalitních přenositelných materiálů. „Hledání vhodných
a kvalitních materiálů někdy trvá, ale
využijete je opakovaně, můžete je doporučit svým kolegům a také si můžete
ve škole začít postupně vytvářet jejich
sbírku,“ říká Ivana Bártlová ze základní
školy v Humpolci, která je do projektu
eQnet zapojena.

Užitečné odkazy:
Learning Resources Exchange for Schools
http://lreforschools.eun.org/
České národní úložiště digitálních
učebních materiálů http://dum.rvp.cz/
Informace o projektu eQnet
www.eqnet.eun.org
Informace o projektu eQnet v češtině
www.dzs.cz/eun
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Rozhovory
Evropská jazyková cena Label a využití informačních
a komunikačních technologií ve výuce jazyků

Naďa Kadlecová o sobě:
„Naše gymnázium se zapojilo do eTwinningu hned v prvním roce existence tohoto
programu. Za těch šest let se etwinningové
projekty staly nedílnou součástí našeho
školního programu. Pokud oslovím ostatní
kolegy, ochotně se zapojí a spolupracují na
projektu v rámci svého předmětu, protože
už poznali, že to děti baví.“

Práce na projektu by neměla být stresující, všem zúčastněným stranám by měla
kromě poučení přinést zábavu a radost.
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Ministerstvo školství ve spolupráci
s Domem zahraničních služeb letos
již pošesté ocenilo inovativní projekty v oblasti výuky jazyků. Jednou
z prioritních oblastí Evropské jazykové ceny Label bylo pro letošní rok
zapojení informačních a komunikačních nástrojů (ICT) do výuky jazyků.
Jedno z ocenění získala i Naděžda
Kadlecová z Gymnázia Česká Lípa za
inovativní projekt v rámci aktivity
eTwinning.
Učíte na gymnáziu angličtinu. Jak
Vás napadlo propojit výuku cizího
jazyka s využitím ICT? Jste fanda do
počítačů, nebo jste tento obor přímo
vystudovala?
Po třiceti letech praxe jsem cítila, jak se
začínám vzdalovat svým žákům, kteří
byli samozřejmě velice zdatní ve využívání ICT. Před osmi lety jsem neuměla
poslat ani email. Pak přišlo nařízení, že
všichni učitelé musí projít kurzem počítačové gramotnosti. To byla pro mě
výzva. Koupila jsem si počítač a začala
studovat. Dosáhla jsem uživatelských
ICT znalostí a dovedností definovaných osnovou úvodního modulu Školení poučených uživatelů – Projekt 1
v roce 2005. Mé první kroky v mezinárodní komunikaci byly spojeny s právě
vznikající aktivitou eTwinning, kde
jsem našla partnerskou třídu pro svůj
první projekt. Aktivitě eTwinning jsem
zůstala věrná dodnes.
Jak konkrétně používáte ICT ve
výuce angličtiny?
Snažím se maximálně využít ICT ve výuce anglického jazyka. Vím, že dnešní
mladí lidé neradi píší na papír, a proto
jim povoluji výběr, buď odevzdají svůj
sloh klasickou cestou na papír, nebo jej
pošlou emailem na domluvenou adresu.

To je to úplně nejtriviálnější. Učebnice
nabízejí celou řadu aktivit, které se dají
zpracovat „netradičně”, ať už je to rozhovor nahraný diktafonem ve formátu MP3
a poslaný naší partnerské škole, nebo
powerpoint zobrazující popis cesty ze
školy s mapkou, kterou děti získají na google maps. Ve třídách, kde je pracujeme
na projektu eTwinning, využíváme alespoň jednou týdně počítačovou učebnu.
Společně s učiteli partnerských škol se
snažíme vždy propojit projektovou práci
s látkou, kterou probíráme.
Jak se dá dělat evropský vzdělávací projekt, do něhož jsou zapojeni
i žáci, na dálku?
Pokud máte dobrého partnera, není
to problém. My pracujeme výhradně
na projektech eTwinning, které mají
tu výhodu, že nabízejí bezpečné virtuální prostředí pro studenty všech zúčastněných škol. V tomto prostředí děti
tvoří vlastní projekt a my učitelé ho využíváme pro komunikaci mezi sebou.
Chce to být zodpovědný, pracovitý
a systematický. Je také třeba vhodně
motivovat děti, někdy se stane, že trvá-li projekt dlouho, přestane být pro
ně něčím mimořádným.
Právě jste získala další ocenění za
svou projektovou činnost. Čeho si
nejvíce ceníte na projektu Top 10 Favourites for EU teenagers oceněném
Evropskou jazykovou cenou Label?
Nejvíce si cením všech prezentací, které
vznikly díky všem sedmi partnerským
školám a které můžeme opět použít
v dalších třídách jako námi vytvořený
výukový materiál. Dále si cením toho,
že jsem našla výborné přátele ve Slovinsku a Polsku, se kterými pracuji na
dalším projektu, a vím, že mě tito lidé
podrží a nezradí. Mezinárodní projekty

pro nás učitele jsou hodně o přátelství,
to umíme ocenit daleko více než děti.
A další věc je ta, že se nám podařilo děti
odpoutat alespoň na chvíli od Facebooku a naplnit jejich touhu být stále
on line a zároveň se něco učit netradiční
formou a prakticky používat vše, co se
naučili v hodinách cizího jazyka.
Které konkrétní ICT nástroje využíváte ve svých projektech nejvíce
a jak?
Ke komunikaci mezi učiteli a žáky používáme email, dále MP3 nahrávky při rozhovorech, konverzaci na různá témata
propojujeme se softwarem photostory 3
k vytváření videosnímků, používáme digitální fotoaparáty k zachycení událostí
ve škole, se kterými chceme seznámit
partnera. S videokamerou pracujeme
jen občas, protože není u náctiletých
dětí moc populární. Ty chtějí raději zůstat anonymní. Při videokonferencích
využíváme webkameru a mikrofon. Ze
softwaru používáme- word, powerpoint, excel, google maps, photostory, malování, práci s fotografií. Pohybujeme
se na stránkách youtube.com, blogger.
com, wikispaces.com, etwinning.net,
slideshare.net, podcast.com a dalších.
Mohla byste shrnout, jaké místo
má ICT v dnešní škole?
ICT je neoddělitelnou součástí moderní
školy a všichni se s tím musí vyrovnat.
Ve výuce anglického jazyka je však důležitá zejména komunikace mezi lidmi
živě, a proto se musí obě části vhodně
skloubit tak, aby jedna nepřevažovala
nad druhou.

Co byste poradila učiteli, který by
rád zapojil moderní technologie do
výuky, ale neví, jak začít?
Měl by začít s jednoduchými úkoly, které
nechá dětem zpracovat na počítači,
třeba domácí úkol na dané téma, který
děti přinesou na „flešce” a promítnou
si ho ve třídě místo toho, aby ho zpracovaly do sešitu. Děti se rády pochlubí
a není nic lepšího, než z takto zpracovaných domácích úkolů udělat nástěnku
ve vestibulu školy. Některé učebnice
přímo nabízejí online cvičení, kde děti
pracují na počítači. Dalším krokem potom může být účast v mezinárodním
projektu eTwinning. Učitelé by si zpočátku neměli klást vysoké cíle, první
projekt může trvat třeba jen pár hodin.
Práce na projektu by neměla být stresující, všem zúčastněným stranám by měla
kromě poučení přinést zábavu a radost.

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
a
Ministerstvo školství, mládeze a tělovýchovy
uděluje

Gymnáziu Česká Lípa, přísp. org.
Žitavská 2969, Česká Lípa, 470 01

Evropskou jazykovou cenu
LABEL 2010
za projekt

Top 10 Favourites for the
EU teenagers
.
Androulla Vassiliou
členka Evropské komise zodpovědná za
vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost
a mládež

Mgr. Josef Dobeš
ministr školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky

V Praze 8. ríjna 2010

Užitečné odkazy:
Podrobnější informace o projektech Naděždy
Kadlecové naleznete na:
http://top10favourites.blogspot.com/
http://etwinning-in-school.wikispaces.com/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36098
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Aktuálně
Metodické semináře eTwinning
Ve spolupráci s Národním institutem
pro další vzdělávání (NIDV) připravuje
Národní podpůrné středisko ve všech
krajích ČR jednodenní semináře eTwinning. Semináře jsou akreditovány
MŠMT jako programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich absolventi pak získávají osvědčení
NIDV. Semináře jsou bezplatné.
Podrobné informace o termínech konání a obsahu jednotlivých seminářů naleznete na www.etwinning.cz
v sekci Harmonogram akcí.

Národní podpůrné středisko pro eTwinning nabízí celkem čtyři typy kurzů:
1. Metodický seminář eTwinning I –
úvod do prostředí eTwinning – pro
začátečníky
2. Metodický seminář eTwinning II –
rozvoj metodiky mezinárodní spolupráce – desktop a prostředí Twinspace – pro pokročilé
3. Metodický seminář eTwinning III –
rozvoj projektů a využívání ICT – pro
zkušené uživatele
4. elearningový kurz – on line průvodce prostředím eTwinning a tvorbou mezinárodních projektů (je připravován ve spolupráci s Jednotou
českých informatiků).

Tým pracovníků a lektorů eTwinning v ČR

U4energy
Evropská komise odstartovala novou soutěž v oblasti úspory energií U4energy www.u4energy.eu.
V první kategorii si školy prakticky
vyzkouší, zda jsou schopné přijmout
úsporná energetická opatření a jak
si na tom stojí ve srovnání s evropskými kolegy. Druhá kategorie je určena pro učitele a zaměřuje se na pří-

klady dobré praxe ve výuce tématu
energií. Poslední kategorie ukáže,
zda školy umí své aktivity propagovat a jestli jsou schopny uspořádat
vhodnou informační kampaň. Zapojit
se mohou všechny základní i střední
školy z České republiky. Konečný termín pro odevzdávání soutěžních příspěvků je 16. 5. 2011.
The European
school challenge

Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy
Na Poříčí 1035/ 4
Praha 1 110 00
www.dzs.cz, www.naep.cz

Kontakty
Národní podpůrné středisko
pro eTwinning (NSS)
etwinning@naep.cz
www.etwinning.cz

European Schoolnet (EUN)
euncr@naep.cz
www.dzs.cz/eun
www.eun.org

