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Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií 

v evropském vzdělávání

Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Ev-

ropy a evropské spolupráce v oblasti 

využívání informačních a komunikačních 

technologií ve vzdělávání. Dům zahranič-

ních služeb (DZS – www.dzs.cz) přímo 

koordinuje aktivitu eTwinning v ČR 

(www.etwinning.cz) a reprezentuje ČR 

v evropské organizaci European School-

net (www.eun.org). Z evropské výměny 

zkušeností vyplývá mnoho inspirativních 

informací pro školy a instituce v ČR, které 

jsou prezentovány také formou bulletinu. 

Slovo úvodem

Slovo úvodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Třída budoucnosti . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

 Future Classroom Lab – vize úzkého

 propojení nových technologií

  a inovativních pedagogických

 metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

 Technologie jako přidaná hodnota

 učení – Rozhovor s Dorothy Cassels,

 Future Classroom Lab Manager . . . .  2

 Třída budoucnosti očima českého

 učitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Digitální učební materiály . . . . . . . . .  4

 Digitální učební materiály neznají

 hranice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

 Kritéria přenositelnosti – snadná

 cesta k tvorbě DUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Metodika úspěšného projektu

eTwinning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Aktuálně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

 Portál www.etwinning.net

 v novém kabátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

V tomto čísle bulletinu Škola v síti přiná-

šíme sérii článků na téma třída budouc-

nosti. Představíme vám reálnou třídu 

budoucnosti, která vznikla v sídle bru-

selské organizace European Schoolnet 

a která je od října otevřena všem evrop-

ským učitelům. Inovativnost tohoto pro-

storu nespočívá v samotné technologii, 

ale celkovém pohledu na proces učení, 

ve kterém iniciátoři akcentují samostat-

nou, tvořivou a badatelsky orientovanou 

práci žáků. Vytvořený koncept je inspira-

tivní a lze jej snadno převzít a integrovat 

do výuky na jakékoli úrovni vzdělávání. 

Není nezbytně nutné disponovat veške-

rým technologickým vybavením, které 

je instalováno ve vzorové učebně. Záleží 

pouze na invenci, organizačních schop-

nostech, znalostech pedagogických po-

stupů a metod, kterými disponuje škola, 

která se rozhodne vydat tímto směrem. 

Čeští učitelé mohou na některý z kurzů 

pořádáný v tomto inovativním výuko-

vém prostoru získat fi nanční podporu 

od Domu zahraničních služeb v rámci 

aktivity eTwinning nebo programu Co-

menius. 

prosinec | 2012

Třída budoucnosti se neobejde bez 

kvalitních digitálních učebních materi-

álů, které díky své elektronické podobě 

umožňují šíření mezi učiteli z různých 

zemí. V našem bulletinu se dočtete, jak 

lze jednoduše vytvořit digitální materiál, 

který bude přenositelný a který bude 

moci využít například i váš projektový 

kolega z jiné země. Seznámíme vás se 

sedmi  jednoduchými pravidly, která za-

ručí fl exibilitu a přenositelnost výuko-

vých zdrojů.

Nakonec přidáme jednoduché meto-

dické vodítko pro realizaci úspěšného 

projektu eTwinning. Rady a tipy na 

kvalitní projekt lze však využít při ja-

kémkoli jiném typu projektu.  Aktivita 

eTwinning vstoupila do letošního škol-

ního roku v novém kabátě, představíme 

vám nový evropský portál www.etwin-

ning.net a jeho nové funkce, obměnou 

prošel i český web www.etwinning.cz, 

na kterém čeští učitelé naleznou se-

znam všech národních i zahraničních 

akcí, kterých se mohou v rámci eTwin-

ningu zúčastnit. 

Přejeme inspirativní čtení.

Jak bude vypadat třída budoucnosti? Jaké technologie se v ní budou 
využívat a jak s nimi budou žáci a učitelé pracovat? 
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Třída budoucnosti

Organizace European Schoolnet (EUN, 

www.eun.org), síť 30 národních agentur 

nebo přímo ministerstev školství, ve které 

Českou republiku zastupuje Dům zahra-

ničních služeb (DZS, www.dzs.cz/eun), 

představila v první polovině roku 2012 

nový projekt Future Classroom Lab (FCL, 

www.fcl.eun.org). 

Jeho cílem je ověřit v praxi jeden z mož-

ných konceptů uspořádání školní učebny 

pro 21. století a její praktické využití. Sym-

bolem iniciativy, pro níž byl zvolen pří-

značný název Future Classroom Lab (do 

Future Classroom Lab – vize úzkého propojení nových 
technologií a inovativních pedagogických metod

Technologie jako přidaná hodnota učení – Rozhovor s Dorothy 
Cassels, Future Classroom Lab Manager

Co je hlavním smyslem projektu třídy 

budoucnosti – Future Classroom Lab? 

Hlavním cílem konceptu The Future 

Classroom Lab (FCL) je dokázat, že není 

tak složité přetvořit klasickou třídu a vy-

budovat prostor, který svým vybavením 

i uspořádáním podporuje různé styly vý-

uky a učení. Chtěli jsme vytvořit „živou 

laboratoř” ukazující, jak lze informační 

a komunikační technologie zapojit do vý-

uky a do prostoru školy. Učitelé, ředitelé 

a další odborníci, kteří nás navštěvují, do-

stávají impuls jak nově a jinak nahlížet 

na využití technologií pro podporu ino-

vace výuky. Na našich seminářích, work-

shopech a kurzech se účastníci dozvídají, 

jak konkrétně mohou nové technologie 

změnit výuku a celkový přístup ke vzdě-

lávání. V neposlední řadě se snažíme, aby 

výukové aktivity a scénáře, které v této 

třídě vytváříme, byly využitelné v různých 

zemích a bylo možné je dále šířit.

Jak vlastně tento prostor vznikal?

Future Classroom Lab vytvořila ve svém 

sídle v Bruselu organizace European 

Schoolnet ve spolupráci s partnery z IT 

sféry, se kterými dlouhodobě spolupra-

češtiny možno volně přeložit jako „třída 

budoucnosti“), je zvláštní prostor v bru-

selském sídle organizace EUN, který byl 

upraven a vybaven tak, aby co nejlépe 

vyhovoval vizi o možnosti úzkého propo-

jení nových technologií, moderních pe-

dagogických metod a příjemného pra-

covního prostředí. Takového prostředí, ve 

kterém žáci a studenti jiným způsobem, 

než formou tradiční frontální výuky, zís-

kají a mnohdy si i vlastní iniciativou pod 

vedením učitelů vybudují nové znalosti 

a dovednosti.

cuje v různých projektech. Tyto společ-

nosti zdarma vybavily prostor techno-

logií, nábytkem a dalším potřebným 

vybavením. Do této chvíle se do pro-

jektu zapojilo celkem 14 společností.

Myslíte si, že tento koncept lze přenést 

do nějaké reálné školy?

Ano, určitě. FCL představuje komplexní 

pohled na proces výuky, který je vizuálně 

rozdělen do šesti různých výukových 

zón. Tyto zóny ukazují, jak správný pro-

ces učení vypadá a co by v něm nemělo 

chybět: jde v něm o spolupráci, zapojení 

se a tvoření. Prostor je vybaven různými 

technologiemi, učitelé si je mohou osa-

hat, vyzkoušet, porovnat a diskutovat 

o nich s ostatními. Technologie je pouze 

přidaná hodnota procesu učení. 

Učitelé, kteří k nám přijedou, jsou prosto-

rem nadšeni a odváží si domů spoustu 

nápadů jak obohatit svoji výuku. Tato 

třída budoucnosti je něco víc než jenom 

software, hardware a nábytek. To, co je 

na ní podstatné, je koncept jako celek 

a přístup k učení. Podobný prostor lze 

vybudovat i jinde, a to i s omezenými fi -

nančními prostředky.

Vzdělávací kurzy pro učitele – 
Chtěli byste třídu budoucnosti 
navštívit? 

Čeští učitelé mohou využít aktivit spra-

vovaných Domem zahraničních slu-

žeb a získat fi nanční podporu na kurzy 

konané v této učebně buď z aktivity 

eTwinning, nebo z programu Comenius 

(Další vzdělávání pedagogických pra-

covníků). Neváhejte nás kontaktovat: 

etwinning@naep.cz nebo comenius@

naep.cz . Více informací naleznete také 

na webových stránkách www.naep.cz

a www.etwinning.cz. 
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Užitečné odkazy:

http://fcl.eun.org

www.etwinning.cz

www.naep.cz

Jak je možné se do FCL podívat? 

Naši učebnu navštěvuje mnoho růz-

ných návštěvníků – představitelé Evrop-

ské komise, evropských institucí včetně 

agentur a ministerstev, které jsou členy 

organizace EUN, zástupci krajských 

úřadů, odborníci a učitelé zapojení 

v různých evropských projektech. Pořá-

Od běžně koncipované výuky odlišuje 

iniciativu FCL uplatnění inovativních 

pedagogických metod a nestandardní 

uspořádání pracovního prostoru pro 

žáky doplněného technologiemi. Prostor 

učebny zabírá plochu obdélníkového 

tvaru o rozměru jedné větší školní třídy. 

Místnost je rozdělena na 6 pracovních 

center, která jsou pojmenována tak, aby 

jejich názvy co možná nejvýstižněji cha-

rakterizovaly činnosti, které se od žáků 

předpokládají, že zde budou vykonávat. 

V prostorově-technologické rovině tvoří 

třídu soustava od sebe fyzicky odděle-

ných menších pracovních center uzpů-

sobených pro určitý okruh konkrétních 

činností. Pracovní centra jsou vybavena 

specifi ckou sadou ICT nebo jiných didak-

tických prostředků. Všechny části učebny 

jsou architektonicky a ergonomicky 

uzpůsobeny tak, aby žáci či studenti měli 

pro svou činnost dostatek místa, cítili se 

pohodlně a při práci se nerušili, nábytek 

i ICT je možné přemisťovat dle potřeby. 

Vzorová třída budoucnosti je vybavena 

několika interaktivními tabulemi na piló-

nech s pojezdem, interaktivními pracov-

ními stoly, velkým množstvím netbooků, 

stabilními počítačovými stanicemi, elek-

tronickými senzory a dalšími měřicími za-

řízeními pro uskutečňování přírodověd-

ných pokusů, malým fi lmovým studiem 

s digitální audio-video střižnou, staveb-

nicovými sadami pro podporu edukační 

robotiky atd. 

Metodická rovina FCL obsahuje bate-

rii pedagogických přístupů a metod 

umožňujících prostor pro samostatnou 

intelektuální, explorativní i manuální 

činnost pro žáky a studenty. Využívány 

jsou zejména metody skupinové a sa-

mostatné práce, projektové vyučování, 

dáme zde ale také kurzy dalšího vzdělá-

vání učitelů, na které učitelé mohou zís-

kat podporu z aktivity eTwinning nebo 

nově z programu Comenius. Případní 

zájemci naleznou informace na na-

šem webu http://fcl.eun.org/training 

a u svých národních agentur a podpůr-

ných středisek eTwinning.  

Děkujeme za rozhovor!

Třída budoucnosti očima českého učitele

konstruktivistický přístup, metody čin-

nostní a prožitkové pedagogiky. 

Metodická rovina je s prostorově techno-

logickou úzce propojena, z hlediska or-

ganizace činností žáků v učebně lze pra-

covat úspěšně s  různými modely podle 

tematického zaměření vyučování, počtu 

žáků, časových možností atd. Základní va-

rianty představuje buď oddělená činnost 

samostatných pracovních skupin v jed-

notlivých centrech bez výměny stanovišť 

v průběhu výuky, nebo naopak postupné 

střídání pracovních skupin na všech sta-

novištích v časové posloupnosti.

Inspirace pro všechny

Projekt FCL může být nejen pro učitele 

či pedagogickou akademickou obec, ale 

také pro vedoucí pracovníky škol a vzdě-

lávacích institucí, zástupce zřizovatelů 

škol, reprezentanty sdružení rodičů nebo 

poskytovatele vzdělávacího obsahu, jakož 

i výrobce a dodavatele didaktického vy-

bavení. Vytvořený koncept je totiž možné 

velmi snadno převzít a integrovat do vý-

uky na jakékoli úrovni vzdělávání. Není 

nezbytně nutné disponovat veškerým 

technologickým vybavením, které je in-

stalováno ve vzorové učebně a stejně tak 

není třeba využívat všechny metodické 

přístupy navrhované organizátory pro-

jektu FCL. Síla této iniciativy spočívá v tom, 

že je tvořena určitými funkčními moduly, 

které se mohou uplatnit jak samostatně, 

tak i v účelně propojeném celku. Záleží 

pouze na invenci, organizačních schop-

nostech, znalostech pedagogických po-

stupů a metod, kterými disponuje škola, 

která se rozhodne vydat tímto směrem.

Mgr. Daniel Tocháček, učitel ICT

na ZŠ Hanspaulka v Praze 6

Zážitky prvních učitelů, kteří 
v rámci aktivity eTwinning 
navštívili prostor FCL

Mgr. Kateřina Kuberová, ZŠ a MŠ 

ANGEL v Praze 12

„Projekt Future Classroom Lab mě zau-

jal svou různorodostí. Přestože se jedná 

o techniku, propojuje se tu věda s prak-

tickým životem. FCL nabízí spoustu 

možností jak realizovat výuku efektivně, 

zábavně a zároveň aktuálně vzhledem 

k současné době. Model je rozhodně 

přenositelný, co se týče obsahu, pro-

blémem mohou být fi nance a hledání 

zdrojů. Zároveň projekt vyžaduje nad-

šené učitele, kteří mají o podobný pro-

jekt zájem a chtějí ho rozvíjet.“

PhDr. Olga Sklenářová, učitelka Vv, 

ICT a počítačové grafi ky, ZŠ Vodič-

kova, Praha 1

„Dnešní žáci a studenti vyrůstají v ote-

vřeném multimediálním prostředí a jsou 

digitální generací. Informační technolo-

gie jsou efektivním nástrojem pro mo-

derní výuku. Školy ve státech EU mají 

mnohdy velkou zkušenost se zapojením 

žáků do samovzdělávání, experimento-

vání, týmové práce a projektového vy-

učování. Názory, nápady a myšlenky ze 

škol EU je vhodné aplikovat ve výuce.“
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Jste zapojeni v mezinárodním pro-

jektu a spolupracujete se školami z ji-

ných zemí? Vytváříte digitální učební 

materiály? Chtěli byste vytvářet ta-

kové materiály, abyste je mohli sdílet 

nejen s kolegy z vaší školy, ale i se za-

hraničními partnery? 

Odpověď na tyto otázky nabízí organi-

zace European Schoolnet (EUN), která 

se problematice digitálních učeb-

ních materiálů věnuje a propaguje 

ji prostřednictvím služby LRE (Lear-

ning Resource Exchange for Schools

http://lreforschools.eun.org). Na tomto 

mezinárodním portále najdou uči-

telé digitální výukové zdroje pocháze-

jící z několika desítek úložišť z různých 

zemí spojených do mezinárodní sítě. 

V současné době je zde k dispozici přes 

240 000 digitálních učebních materiálů 

od 50 poskytovatelů. Učitelé zde najdou 

interaktivní simulace, animace, testy pro 

procvičování a vzdělávací videa ze všech 

oborů, např. matematiky, historie, fyziky, 

chemie, přírodních věd, cizích jazyků, 

geografi e atd.; určeny jsou studentům 

ve věku od šesti do dvaceti let.

Velké množství materiálů vyžaduje je-

jich systematické třídění, aby učitelé 

Digitální učební materiály neznají hranice

mohli rychle najít typ materiálu, který 

hledají. Portál LRE potřeboval stanovit 

jednoznačná a v praxi ověřená kritéria, 

díky nimž by jasně identifi kovali výu-

kové zdroje, které mohou být využity 

v jakémkoli prostředí a vzdělávacím 

kontextu bez ohledu na národní, kul-

turní i jazykové odlišnosti. Tato krité-
ria přenositelnosti nazývaná Travel 
Well byla vyvinuta v rámci tříletého 
evropského projektu eQNet (2009 – 
2012), v němž byl jedním z partnerů 
i Dům zahraničních služeb. V praxi 
je v rámci projektu vyzkoušelo něko-
lik desítek učitelů z devíti evropských 
zemí včetně České republiky. 
„Pokud budou čeští učitelé tvořit 
nové výukové materiály, mohou při-
tom občas myslet i na své zahraniční 
kolegy a pokusit se vytvořit některý 
ze svých materiálů tak, aby mohl 
překročit hranice České republiky. 
Portál LRE je otevřený prostor a je 
možné na něj připojovat další úlo-
žiště materiálů, která obsahují pře-
nositelné nebo vícejazyčné DUMy,“ 
říká Ivana Bártlová ze ZŠ v Hum-
polci, která se v projektu eQNet za-
měřovala na výukové zdroje pro nej-
mladší žáky na prvním stupni.

Příklad 1: Pony Pull Division (Dělení – 

přetahovaná poníků)

Tato hra je určená pro žáky prvního stupně 

a zaměřuje se na procvičování dělení, které 

je součástí kurikula ve všech zemích.

Příklad 2: Angle Properties (Vlastnosti 

úhlů)

Tento materiál je srozumitelný díky použi-

tým matematickým symbolům a jasnému 

vizuálnímu obsahu, jehož pochopení není 

podmíněno znalostí jazyka.

Příklad 3: Khan Academy Video

Toto krátké video je možné přehrát on-

line v libovolném internetovém prohlížeči 

z jakéhokoliv počítače. V případě potřeby 

jej lze také stáhnout a sledovat následně 

off -line bez připojení k internetu.

Příklad 4: Human Anatomy (Anatomie 

člověka)

V tomto interaktivním cvičení si žáci 

zlepšují znalosti o stavbě lidského těla. 

Způsob práce s tímto zdrojem je zřejmý 

na první pohled.

Digitální učební materiály
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Kritéria přenositelnosti – snadná cesta k tvorbě DUM

Užitečné odkazy

http://lreforschools.eun.org

http://eqnet.eun.org

Níže vám předkládáme seznam krité-

rií, díky kterým jednoduše vytvoříte 

přenositelný výukový materiál. Sada 

kritérií je nyní dostupná všem zájem-

cům z řad učitelů, provozovatelů úlo-

žišť a vydavatelů, kteří je mohou volně 

využívat ke svým účelům.

1. Nadnárodní téma: Digitální učební 

materiál splňující toto kritérium je za-

měřen na část kurikula, kterou lze po-

važovat za nadnárodní, univerzálně 

přenosnou bez ohledu na zemi, kul-

turu, vzdělávací systém atd. 

Například výuka násobilky je obvykle 

součástí učebních plánů ve všech ze-

mích, a proto zdroje zaměřené na tuto 

oblast je možné zařadit do kategorie 

dobře přenositelných materiálů (TW – 

Travel Well). Přenositelné materiály mo-

hou být i tematicky širší či mezipřed-

mětové. Naproti tomu zdroje věnované 

např. problematice folklóru určitého re-

gionu využije pouze úzká skupina uži-

vatelů a nelze je označit jako přenosi-

telné (TW).

2. Jazyková nezávislost: Jazykově ne-

závislý digitální učební materiál buď 

neobsahuje příliš mnoho textu, takže 

je srozumitelný i bez překladu, nebo je 

dostupný alespoň ve 3 různých jazyko-

vých verzích. Může se jednat např. o vi-

deo, u kterého je možné potlačit pů-

vodní jazykovou stopu, zvolit jinou, či 

jde o materiál, jehož obsah je snadno 

srozumitelný díky ikonám, obrázkům, 

animacím, mapám apod. 

3. Kompatibilita: Kompatibilní digitální 

učební materiál lze používat v libovol-

ném prostředí a funguje nezávisle na 

použitém hardwaru a softwaru, zdroj 

lze využívat on-line i off -line. Kromě 

běžných počítačů je využitelný také na 

přenosných zařízeních a interaktivních 

tabulích.

4. Metodická nezávislost: U zdrojů 

splňujících toto kritérium učitelé i bez 

znalosti metodických pokynů snadno 

poznají, zda digitální učební materiál 

vyhovuje učebním cílům a zda ho lze 

zařadit do učebních plánů.

5. Intuitivní a snadné použití: Zdroj 

splňující toto kritérium je uživatelsky 

přívětivý a je možné s ním pracovat in-

tuitivně. Učitelé i žáci se v něm snadno 

orientují. Před zahájením činnosti není 

nutné studovat návod či pokyny k jeho 

ovládání.

6. Interaktivita s možností nebo 

bez možnosti zpětné vazby: Inter-

aktivní digitální učební materiály 

vyžadují ze strany uživatele určitou 

míru aktivity a zapojení se do práce 

se zdrojem. V některých případech 

mohou tyto zdroje poskytovat hod-

notící zpětnou vazbu na konání uži-

vatele. Za interaktivní se nepovažují 

např. pracovní a procvičovací ma-

teriály určené k vytištění a předání 

žákům v papírové podobě, protože 

neumožňují interaktivní práci v elek-

tronickém prostředí, ani nedovolují 

v reálném čase vyhodnocovat vý-

sledky žáků.

Příkladem interaktivních digitálních 

učebních materiálů, které jsou posta-

veny na aktivní práci uživatele, ale ne-

poskytují zpětnou hodnotící vazbu, 

mohou být nástroje pro vytváření troj-

rozměrných (3D) geometrických tvarů. 

Interaktivní zdroje poskytující zpětnou 

vazbu na konání uživatele mohou mít 

různou podobu, od prostého zobra-

zení výsledků přes jejich průběžné vy-

hodnocování až po generování návaz-

ných úloh v reakci na předchozí kroky 

žáka. 

7. Jasná licenční pravidla: Uživatel di-

gitálního učebního materiálu snadno 

zjistí informace o licenci materiálu (au-

torských právech) a ví, jak lze s tímto 

zdrojem legálně pracovat. Z licence je 

zřejmé, zda a za jakých podmínek smí 

uživatel ze zdroje vytvářet kopie, kom-

binovat ho s jinými materiály, postou-

pit ho dále, umisťovat jej do vzděláva-

cích prostředí (např. Moodle), využívat 

grafi ku atd. 

Příklad 5: Confl ict Map (Mapa konfl iktů)

Tento digitální učební materiál v sobě spo-

juje mapu, časovou osu a popis více než 

200 válek a konfl iktů z období let 1899 

– 2001. Války jsou na mapě znázorněny 

jednotlivými plameny, přes které uživatel 

přejíždí kurzorem, a zobrazují se mu po-

drobnější informace. 

Příklad 6: Arithmetic (Aritmetika)

Tento zdroj přináší uživateli zpětnou 

vazbu v podobě vyhodnocení správných 

a nesprávných odpovědí (výsledků) na za-

dané matematické úlohy. 

Příklad 7: Bio-DiTRL Copyright/Terms 

of Use (Bio-DiTRL Autorská práva / pod-

mínky užívání) 

Součástí tohoto zdroje je webová stránka 

‘Terms of Use/Copyright’ (Podmínky uží-

vání / Autorské právo), na které je srozu-

mitelně vysvětleno, jak mohou učitelé 

s daným materiálem legálně nakládat. 

Informace jsou srozumitelné pro běž-

ného uživatele a jsou přístupné z hlavního 

menu.
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Aktivita eTwinning je postavena na myš-

lence on-line spolupráci a párování škol. 

Pravidla pro uskutečnění projektů jsou 

volná a pružná, školy k realizaci projektu 

nepotřebují fi nanční dotaci, administra-

tivní zázemí, ani osobní kontakty. Projekt 

eTwinning je otevřený z hlediska cílů, 

rozsahu a doby trvání, podmínkou je 

pouze fungující spolupráce škol a jasný 

přínos pro žáky a učitele. V tomto článku 

vám přinášíme základní metodická pra-

vidla úspěšného projektu, která můžete 

využít nejen v projektech eTwinning, 

ale v každé projektové práci. Věříme, že 

vám tato pravidla pomohou. 

Projektový záměr

Na začátku je vždy nějaký záměr - zku-

sit něco nového, obohatit výuku nebo 

změnit běžné výukové metody. První 

impuls může být náhodný anebo jasně 

stanovený, vycházející z nějakého pro-

blému. V případě aktivity eTwinning se 

hlavním iniciátorem stává učitel, který 

si např. vyhledá odbornou přednášku 

na dané téma nebo se přímo přihlásí 

na školení eTwinning. Jindy to může být 

kolega, který může dalšího učitele při-

vést k mezinárodním projektům a zalo-

žit ve škole projektový tým.  

Registrace učitele 

Podstatným krokem této fáze je regis-

trace učitele na mezinárodním portálu 

www.etwinning.net, po níž účastník zís-

kává vstup na svou Pracovní plochu (tzv. 

eTwinning Desktop). Jde o osobní profi l, 

který učitele identifi kuje mezi ostatními 

účastníky eTwinningu a otevírá dveře 

k nástrojům vzájemné komunikace 

a spolupráce, zde také může vyhledávat 

potenciální projektové partnery. 

Plánování projektu eTwinning

Před samotným zahájením projektu je 

dobré popřemýšlet o důležitých bodech, 

jako jsou plánované vyučovací před-

měty, žáci zapojení do projektu, vhodné 

téma či ústřední myšlenka projektu. Po-

moc může učitel hledat i na mezinárod-

ním portálu, inspirovat ho tak mohou 

Projektové balíčky nebo úspěšné, již rea-

lizované projekty z Galerie projektů.

Stanovení cílů 

Velmi důležité je stanovení cílů projektů. 

V této fázi je nutné jasně defi novat cíle, 

kterých by měli žáci v průběhu projektu 

dosáhnout. Cíle by měly být jasné a re-

álné, pro studenty snadno pochopitelné, 

zajímavé a především dosažitelné. Také 

by měly vždy vycházet z učebního plánu 

a zabývat se tématy, která jsou součástí 

běžné výuky, jenom tak budou žáci brát 

projektovou činnost vážně. 

Projektové vyučování vyžaduje větší sa-

mostatnost a žáci si při ní rozvíjí řadu 

dovedností. V případě cizojazyčných 

projektů to může být obohacení slovní 

zásoby, upevnění gramatických pravi-

del a především aktivní použití jazyka. 

Žáci také pracují s moderními techno-

logiemi a tím zvyšují své ICT doved-

nosti. Týmová práce má zřejmý vliv na 

formování vzájemných vztahů ve třídě. 

Mezinárodní projekty rozšiřují chápání 

kulturní různorodosti a přispívají k vzá-

jemnému respektu a toleranci. 

Velmi praktické je vyvěšení plakátu s hlav-

ními cíli na viditelném místě ve třídě.

Vyhledání vhodného partnera

U projektů eTwinning je klíčovým úko-

lem fáze plánování a hledání vhodného 

zahraničního partnera. Učitel může vy-

užít svou pracovní plochu, která ho 

pomocí speciálního vyhledávače za-

vede do evropské databáze zaregistro-

vaných škol a učitelů. Před navázáním 

spolupráce je dobré o partnerovi zjis-

tit co nejvíce (například věk a zaměření 

žáků, učební plán a osnovy či úroveň 

technického vybavení) a teprve poté 

společně vypracovat projektový plán. 

Desatero základních otázek

 Kdy bude projekt zahájen a ukon-

čen? Jak dlouho bude trvat? 

 Jakých cílů chtějí partneři dosáh-

nout? Jsou tyto cíle společné? 

 Kolik vyučovacích předmětů (a tedy 

učitelů) bude do projektu zapojeno? 

 Jak vypadá školní vzdělávací systém 

partnera? Dovoluje harmonogram 

školního roku vzájemnou spolupráci 

(s ohledem na termín prázdnin, vol-

ných dnů a státních svátků)? 

 Kolik času týdně, měsíčně bude pro-

jektu věnováno? 

 Jak lze realizovat projekt ve třídě? Jak 

přesvědčit žáky k aktivní spolupráci? 

 Jakým jazykem budou učitelé ko-

munikovat? A jakým jejich žáci? 

 Jaké technologie budou využity pro 

spolupráci a jaké pro vzájemnou ko-

munikaci? 

 Jaké budou výsledky/výstupy pro-

jektu?  A jak a kde budou uloženy? 

 Jak bude projekt propagován mezi 

širokou veřejností (škola, rodiče 

a obec)? 

Metodika
úspěšného projektu eTwinning
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Osvědčený a účinný způsob jak nalézt 

správného partnera, je účast na někte-

rém z mezinárodních kontaktních se-

minářů či konferencí eTwinning, které 

jsou k vyhledávání kontaktů určeny. 

Společný projektový plán

V rámci plánování partnerské spolu-

práce se musí včas vyřešit otázka zod-

povědnosti a také by mělo dojít ke 

spravedlivému rozdělení úkolů. Svoji 

roli hraje vzájemná důvěra mezi part-

nery, ochota komunikovat a měnit své 

počáteční záměry. Diskuse mezi part-

nery by měla vést k vytvoření projek-

tového plánu zahrnujícího časový har-

monogram. Před zahájením projektu 

by si měli partneři položit několik pod-

statných otázek.

Realizace projektu eTwinning

Registrace projektu

Registrace projektu eTwinning probíhá 

na základě zaslání elektronické žádosti 

s uvedením základních informací, jako 

je téma, postup, cíle a očekávaný výsle-

dek. V průběhu projektu dochází k čas-

tým změnám, není proto nutné projekt 

rozsáhle popisovat, stačí jednoduchý, 

ale věcný popis pracovního záměru. Re-

gistrací získává projekt a jeho projektové 

týmy uzavřené a bezpečné prostředí 

pro spolupráci, kde mohou všichni vzá-

jemně komunikovat, plnit projektové 

úkoly a ukládat veškeré dokumenty – 

výstupy projektu. Toto prostředí je na-

zýváno virtuální třídou projektu, jeho 

pracovní název je Twinspace.   

První společná aktivita – klíč k úspěchu

V mezinárodních projektech na dálku 

velmi záleží na první společné akti-

vitě, což je vzájemné představení. Uči-

telé a jejich žáci vědí, že se se svými ev-

ropskými spolužáky pravděpodobně 

nikdy nesetkají, proto by prezentaci 

jednotlivých týmů měl být věnován 

dostatečný čas a příprava. Vhodné je 

tuto startovací aktivitu uskutečnit zá-

bavnou formou, například s využitím 

kvízů, dotazníků či hádanek. Pokud 

učitel nemá dostatek nápadů, může se 

inspirovat na mezinárodním portálu 

některými z nabízených Modulů, tzv. 

ledolamek. 

Výstupy

Důležitou součástí vzdělávacího pro-

jektu jsou jeho výstupy. Většinou jde 

o jeden reálný produkt v elektronické 

podobě jako obrázek, článek, prezen-

tace, elektronická publikace či video. 

Prostředí Twinspace navíc nabízí ná-

stroj umožňující některé části zveřejnit, 

zatímco jiné ponechat skryté. V rámci 

eTwinningových nástrojů může učitel 

pracovat i s Deníkem projektu, pomocí 

kterého lze snadno sledovat život ce-

lého projektu. 

Propagace

V průběhu projektové činnosti by ne-

měla být opomíjena ani propagace. 

Učitelé za pomoci svých žáků mohou 

o dění informovat pomocí nástěnek 

a školního webu nejenom své spolu-

žáky, kolegy a vedení školy, ale také 

širokou veřejnost. Mezi zaručené způ-

soby patří články publikované v tisku, 

rozhovory v regionálním rozhlasu či te-

levizi. Zapomínat by se nemělo ani na 

rodiče, ti mají hlavní zájem na tom, co 

se jejich děti ve škole učí a také mohou 

v projektu s mnohým pomoci. 

Hodnocení projektu eTwinning

Každá projektová činnosti by měla být 

ukončena refl exí. Hodnocení projektu 

může provést každý účastník, národní 

projektové týmy zvlášť, ale i všichni 

účastníci projektu společně. Stačí jed-

noduchý dotazník, jindy písemná esej 

nebo společné sezení, při kterém se 

pod vedením učitele zhodnotí jednot-

livé fáze projektu. Evaluace projektu 

s ohledem na splnění předem stano-

vených cílů, použitých prostředků, ko-

nečných výstupů, ale také úroveň vzá-

jemné spolupráce se stane stavebním 

kamenem pro další mezinárodní part-

nerství.

Srov. WOHLGEMUTOVÁ, Tereza. eTwinning - od part-

nerství po komunitu škol v Evropě. Praha, 2012. Di-

plomová práce. Univerzita Karlova. Kapitola 2.1. s. 

36–43. 

Užitečné odkazy

www.etwinning.net

www.etwinning.cz
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Kontakty

Národní podpůrné středisko

pro eTwinning (NSS)

etwinning@naep.cz

www.etwinning.cz

Dům zahraničních služeb

Národní agentura pro evropské

vzdělávací programy

Na Poříčí 1035/ 4

Praha 1 110 00

www.dzs.cz,  www.naep.cz 

European Schoolnet (EUN)

euncr@naep.cz

www.dzs.cz/eun

 www.eun.org 

Aktuálně

Portál www.etwinning.net v novém kabátu

Od letošního září mohou všichni zá-

jemci o mezinárodní spolupráci škol 

a zájemci o realizaci projektové výuky 

prostřednictvím moderních nástrojů 

ICT využít nabídku nové podoby ev-

ropského portálu www.etwinning.net. 

Jaké hlavní změny nový portál přináší? 

Přehlednost, jednoduchost a účelnost. 

Každý se snadno a rychle zorientuje 

v nabídce úvodní stránky webu. Komu-

nita spolupracujících evropských škol 

se neustále rozrůstá. Pozornost upoutají 

dvě rubriky s aktuálními  informacemi – 

O čem se mluví a Buďte v obraze. Můžeme 

být právem pyšní na českou školu z Kar-

viné, která je partnerem v oceněném nej-

lepším projektu za rok 2012. Projekt je za-

měřen na matematiku a na hlavní stránce 

je představen videonahrávkou. 

Zájemcům z řad nováčků budou nejvíce 

užitečné záložky nazvané Základní pře-

hled a Podpora. Zde se dozvíme, co je 

aktivita  eTwinning, jak se zapojit do pro-

jektů nebo vytvořit vlastní projekt, kam 

se obrátit o pomoc či radu a také jaké 

nástroje ICT lze v rámci mezinárodní 

spolupráce školních týmů použít.

Cennými materiály jsou obsáhlá Ga-

lerie, Moduly a inspirativní balíčky ak-

tivit, také řada publikací a podrobné 

návody, které si lze z portálu stáhnout 

a podle potřeby studovat či jinak vyu-

žít. Pozornost je věnována bezpečnosti 

na internetu – vznikl kodex chování 

v aktivitě eTwinning  a pravidla pro re-

spektování soukromí uživatelů plat-

formy eTwinning. Školy, učitelé a jejich 

žáci nachází v eTwinningu bezpečné 

prostředí pro vzájemnou spolupráci, 

pro sdílení dokumentů a publikování 

nejrůznějších materiálů. 

Dalšími kroky vedoucími ke spolupráci 

jsou strukturované rubriky nazvané: 

Zapojte se – Spolupracujte a Zdokona-

lujte se. Uživatelé zde mohou vyhledat 

partnery pro spolupráci a stát se sou-

částí velké komunity evropských škol, 

praktická výuka realizovaná na dálku 

se stává díky eTwinningu součástí škol-

ního kurikula a rozvíjí dovednosti žáků. 

Pro spolupráci lze objevit řadu nových 

ICT nástrojů a zdokonalovat se v jejich 

používání. 

Změnami prošel i twinspace, tedy pro-

stor virtuální třídy, kde partneři realizují 

své projekty. „Celkově se nový twinspace 

zjednodušil, ubyly duplicitní kroky, meto-

dika jeho užívání je snadnější. Na první 

pohled má živější vzhled, sytější modrou 

barvu, ale co je hlavní, je uživatelsky jed-

nodušší a přehlednější: nástroje, doku-

menty a videa se vkládají méně kompli-

kovaným způsobem, uživatelé si tak díky 

tomuto přivyknou na prostředí dříve. 

Možné úskalí spatřuji snad jen v tom, že 

při používání jednotlivých prohlížečů do-

chází občas k zablokování obsahu nebo 

ke skrytí potřebných tlačítek, např. „ulo-

žit“. Zde pak není na místě vyhodit laptop 

z okna, ale odhlásit se a přihlásit do pro-

jektu v jiném prohlížeči,“ dodává Miro-

slava Filipi ze ZŠ Hrochův Týnec.

Mgr. Edita Doležalová,

ZŠ Komenského Most

Od nového školního roku má nový vzhled 

také národní portál www.etwinning.cz. 

Naleznete na něm seznam národních akcí 

eTwinning a mezinárodních akcí, na které 

mohou čeští učitelé získat fi nanční pod-

poru. Podívejte se, najděte si informace 

o našich připravovaných akcích a pojďte 

s námi dělat eTwinning i v tomto školním 

roce!


