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Moderní technologie mají potenciál. Umíte ho využít?
Informační a komunikační technologie 
jsou oblastí, která má obrovský potenciál 
z hlediska pracovního uplatnění. Evropská 
komise odhaduje, že technologie spolu se ze-
lenou ekonomikou a zdravotnictvím budou 
obory, které v nejbližších letech nabídnou 
nejvíce pracovních míst. Statistiky uvádí až  
20 miliónů pracovních pozic v těchto třech od-
větvích.

Technologie již dávno nejsou izolo-
vanou oblastí, jíž rozumí jen vybraní od-
borníci, ale přesahují prakticky do všech 
oborů i do běžného života. Základní 
elektronické dovednosti musí dnes mít 
každý, kdo chce získat kvalifikovanou
práci v jakémkoli oboru. Počítačové  
dovednosti již nejsou považovány za 
specifické, ale naopak za dovednos-
ti zcela základní. Studie odhadují, že  
v roce 2015 bude přes 90 % všech pra-
covních pozic napříč všemi sektory vyža-
dovat schopnost práce s informačními  
a komunikačními technologiemi.

Začít je nutné samozřejmě ve školách, 
a to nejlépe už v mateřských školách. Ev-
ropská komise má jako jednu ze součas-
ných priorit zavádění programování do 
vzdělávacích osnov základních a střed-
ních škol. Programování je vnímáno jako 
činnost podporující nejen počítačové 

dovednosti, ale především logické myš-
lení a kreativitu.

Kampaň Evropské komise e-Skills for 
Jobs 2014, kterou v České republice ko-
ordinuje Dům zahraniční spolupráce, se 
snaží na všechny tyto skutečnosti upo-
zornit. Zaměřuje se především na mladé 
lidi, které chce motivovat k tomu, aby 
IT obory zvážili pro své profesní smě-
řování. Kromě toho se kampaň snaží 
ukázat, že oblast IT je velmi různorodá 
a nabízí uplatnění i ženám, kterých je  
v tomto oboru nedostatek. Více informa-
cí o kampani naleznete také na  odkazu:  
www.eskills-week.ec.europa.eu.

Dům zahraniční spolupráce se spolu 
se svými partnery snaží po celý rok 2014 
propagovat zajímavé aktivity a inciativy, 
které IT dovednosti podporují. S někte-
rými z nich se seznámíte v tomto čísle 
bulletinu Škola v síti, jejich úplný pře-
hled poté naleznete na webu kampaně   
www.itfitness.cz. 

V našem bulletinu se také dočtete  
o novinkách v rámci aktivity eTwinning 
(www.etwinning.cz) a o tom, jaké po-
stavení má eTwinning v rámci nového 
programu Evropské komise Erasmus+. 
Seznámíme vás s projekty českých škol, 
které byly oceněny evropskou cenou 

eTwinning za rok 2014 a ze kterých mů-
žete čerpat mnoho inspirace pro svou 
projektovou práci. 

Za povšimnutí stojí také informa-
ce o online vzdělávání učitelů, které se 
stává fenoménem nejen v USA, ale už  
i v Evropě. Čeští učitelé mají díky online 
vzdělávacím kurzům možnost překro-
čit hranice a z pohodlí domova absol-
vovat řadu zajímavých kurzů například  
v rámci European Schoolnet Academy  
www.europeanschoolnetacademy.eu. 

Doufáme, že vám bulletin nabídne 
mnoho inspirace do dalšího školního 
roku a že se brzy setkáme na některé  
z akcí, které Dům zahraniční spolupráce 
připravuje ve školním roce 2014/2015.

Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy  
a evropské spolupráce v oblasti využívání 
informačních a komunikačních technologií 
ve vzdělávání. Dům zahraniční spolupráce  
(www.dzs.cz) přímo koordinuje aktivitu eTwin-
ning v ČR (www.etwinning.cz) a reprezentuje 
ČR v evropské organizaci European Schoolnet 
(www.eun.org). Z evropské výměny zkušeností 
vyplývá mnoho inspirativních informací pro 
školy a instituce v ČR, které jsou prezentovány 
také formou bulletinu.

V tomto vydání
Moderní technologie mají potenciál.  
Umíte ho využít?
Evropská kampaň eSkills for Jobs 2014
IT Fitness test 2014 
Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ
e-Skills - maršálská hůl v naší tornistře 
nebo cesta k blaženosti digitální demen-
ce?  
Dámy, v IT máte zelenou! 
Rozhovor se studentkou informatiky
Programování - základní dovednost pro 
život v 21. století
Evropský projekt Scientix 
Představujeme Erasmus+ 
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Evropská kampaň e-Skills for Jobs 2014

CISCO Networking Academy

Cílem soutěže Networking Acade-
my Games je umožnit studentům škol 
prezentovat znalosti a dovednosti  
z oblasti počítačových sítí, které získáva-
jí díky studiu v programu Cisco Networ-
king Academy. Soutěž zároveň umožňu-
je ocenit nejlepší jednotlivce či skupiny 
studentů, podnítit jejich zájem o další 
studium síťových technologií a vyhle-
dávat nové talenty. Pro studenty tak  
v rámci soutěže vzniká jedinečná příleži-
tost ukázat své schopnosti a porovnat je  
s ostatními, zviditelnit školu nebo  
se prezentovat individuálně, a to  
v konkurenci dalších studentů nejen 
na národní, ale i na mezinárodní úrov-
ni, kam soutěž NAG svým organizač-
ním rámcem zapadá. Více informací na  
 www.netacad.com.

Kampaň na podporu ICT dovedností. Jak jste na tom vy?

Celoroční kampaň e-Skills for Jobs 2014 je 
aktivitou Evropské komise / Generálního  
ředitelství pro podniky a průmysl a pro EK ji 
organizuje European Schoolnet a DigitalEu-
rope.  V České republice kampaň koordinuje 
Dům zahraniční spolupráce díky členství v síti 
European Schoolnet. Kampaň se koná již po-
třetí, první ročník se uskutečnil v roce 2010, 
druhý 2012.  

Hlavní myšlenkou kampaně je propa-
gace ICT jako oboru, který expanduje do 
mnoha společenských odvětví, přesto 
počet odborníků není dostatečný na to, 
aby pokryl všechny dosavadní pracovní 
pozice. Šancí pro nenasycený pracov-
ní trh jsou mladí lidé, kteří se nacházejí  
v procesu výběru budoucího povolání.

Cíle kampaně 

• informovat mladé lidi a širokou ve-
řejnost o roli informačních technologií 
v jejich životě, o důležitosti neustálého 
zdokonalování našich znalostí a doved-
ností ICT v závislosti na lepší uplatnitel-
nost na trhu práce;

• vzbudit zájem o studium ICT u mla-
dých lidí;

• nabourání zažitých stereotypů  
o ICT;

• propagace ICT oblasti u mladých dí-
vek a žen, které mají stejné předpoklady 
k uplatnění jako muži;

• propagace ICT jako zajímavé, dy-
namické, finančně dobře ohodnocené 
a kreativní práce.

Cílové skupiny 

• žáci základních a středních škol
• pedagogové 
• široká veřejnost 
• veřejné i soukromé subjekty

Zapojení škol 

Do kampaně se mohou aktivně za-
pojit i školy z celé České republiky,  
a to: 

• testováním svých ICT dovedností;
• zapojením do soutěže Jak bych se 

chtěl učit… aneb použití ICT v mém ob-
líbeném předmětu;

• uspořádáním akce podporující ICT 
dovednosti u žáků, jejich rodičů, učite-

lů i široké veřejnosti. O tom, jak se za-
pojit do kampaně, se více dozvíte na:  
www.itfitness.cz/cs/zapojeni-skol/. 

Partnerství v kampani 

Kampaň je otevřená i institucím  
z veřejného i soukromého sektoru, na-
příklad IT firmám nebo neziskovým or-
ganizacím se zaměřením na ICT, vědu 
atd. Tyto organizace mohou kampaň 
podpořit zveřejněním jejího loga na 
svých webových stránkách nebo na 
akcích, které pořádají nezávisle na ní  
i přímo v rámci ní. 

Národní konference 

Dne 20. listopadu 2014 se v Praze 
uskuteční Národní konference kampa-
ně, které se budou moci účastnit všich-
ni zapojení partneři z řad škol, veřejné  
i soukromé sféry.

Dotazník pro školy

Pomozte nám získat informace o tom, 
jak jsou na tom české školy s vybavením 
informačními a komunikačními techno-
logiemi, a to vyplněním krátkého online 
dotazníku, který naleznete zde.

Partneři kampaně e-Skills 
for Jobs 2014 představují své 

aktivity

e-Skills for Jobs 2014 můžete sle-
dovat i na sociálních sítích Facebook  
a Twitter. Díky nim můžete získat zajíma-
vé informace o ICT, sdílet je se svými přá-
teli, sbírat inspiraci pro vlastní práci. 

Facebook:
 www.facebook.com/eskills4jobsCZ
Twitter:
 www.twitter.com/eSkills4JobsCZ

Oficiální stránky kampaně:
www.eskills-week.ec.europa.eu
Národní stránky kampaně:
 www.itfitness.cz

http://netacad.com
http://itfitness.cz/cs/zapojeni-skol/
https://docs.google.com/forms/d/1XFvSAyqIDr_33YYnHqYBhTGRtTCCm8qpwMXmpzSFMh0/viewform
http://facebook.com/eskills4jobsCZ
http://twitter.com/eSkills4JobsCZ
http://eskills-week.ec.europa.eu
www.itfitness.cz
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IT Fitness test 2014

Evropský centralizovaný projekt fi-
nancovaný z programu LLP/Comenius 
se snaží zmapovat využívání informač-
ních a komunikačních technologií (ICT) 
ve výuce technických předmětů. 

V rámci projektu bude vytvořen pře-
hled existujících ICT učebních pomůcek 
v základním a středním školství v Evropě 
a budou zmapovány mezery a nedostat-
ky v SW a HW; dále bude zpracována ana-
lýza vzdělávacích možností pro učitele  
v oblasti užívání ICT a zhodnocení mo-
tivace studentů a učitelů při užívání ICT 
pomůcek ve školách. Více informací na  
www.accordinternational.eu/networ-
king/ict-ways.

Projekt ICT ways                       
 Český partner společnost Accord International

Využijte možnost si zjistit míru ICT dovedností

Od začátku května do konce září 2014 je 
možné si otestovat své ICT dovednosti v IT Fit-
ness testu, který je k dispozici na národních 
stránkách kampaně e-Skills for Jobs 2014  
www.itfitness.cz. 

Test byl vytvořen ve dvou úrovních. 
První úroveň je určena žákům základ-
ních škol, druhá pro žáky středních, vyš-
ších odborných a vysokých škol a širokou 
veřejnost. Test se zaměřuje na zvládnutí 
teoretických i praktických otázek a úkolů 
z oblasti informačních technologií.

Jedná se o otázky a úkoly, jež většina 
z nás řeší v běžné práci s počítačem, jeho 
softwarem, textovými, tabulkovými, gra-
fickými editory, hardwarem – tiskárna-
mi, mobilním telefonem, fotoaparátem  
a samozřejmě internetem. Po absolvová-
ní testu každý účastník obdrží certifikát 
s procentuální úspěšností. 

Cílem testu není plošně zjistit, jak na 

tom Češi jsou v používání ICT, ale každé-
mu jedinci ukázat, v kterých oblastech 
jsou jeho ICT dostatečné, kde má naopak 
mezery a mohl by se více vzdělávat, aby 
byl v budoucnosti konkurenceschopný 
na trhu práce. 

Co přinese test školám v ČR

• testování ICT dovedností zdarma;
• testování širokého spektra znalostí  

a praktických dovedností týkající se prá-
ce s počítačem, ovládání e-mailové ko-
munikace nebo pravidel bezpečnosti na 
internetu apod.;

• test je on-line a není nutné jej insta-
lovat.

Dosud se otestovalo 11 600 žáků i zá-
jemců z řad široké veřejnosti. 

Testové otázky jsou složeny ze 4 mož-
ností, z nichž jen jedna je vždy správná. 

Partneři kampaně e-Skills 
for Jobs 2014 představují své 

aktivity

Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ
 Jak bych se chtěl učit… aneb využití ICT  

v mém oblíbeném předmětu

Dům zahraniční spolupráce v rámci celoevrop-
ské kampaně e-Skills for Jobs 2014 vyhlašuje 
soutěž pro žáky ZŠ a SŠ na téma Jak bych se 
chtěl učit… aneb využití ICT v mém oblíbe-
ném předmětu.

Propozice soutěže

Představte si hodinu svého oblíbe-
ného předmětu, například matematiky, 
českého jazyka, dějepisu, přírodopisu, 
chemie, cizího jazyka atd. Jakým způso-
bem byste zapojili do výuky informační 
a komunikační technologie, aby vás vý-
uka bavila a abyste si lépe osvojili probí-
ranou látku? Pokuste se vymyslet a krea-
tivním způsobem za použití různých ICT 
nástrojů – video, prezentace, fotografie,
komiks, ebook atd. – představit, jak by 
taková hodina nebo jen její část (výuko-
vá aktivita) mohla vypadat. 

Na projektu může pracovat libovol-

ný počet žáků, může se tedy jednat jak  
o jednotlivce, tak celé skupiny. Práce 
budou hodnoceny ve dvou kategoriích 
– ZŠ a SŠ. 

Každá škola svůj příspěvek do sou-
těže zveřejní interaktivní formou  
tzv. padletu, do něhož každý tým sám 
vloží své výstupy. Všechny padlety bu-
dou zveřejněny na webové stránce  
www.itfitness.cz. 

Autoři 3 nejlepších scénářů z každé 
kategorie budou pozváni na národní 
konferenci kampaně e-Skills for Jobs 
2014, která se uskuteční v listopadu 
v Praze, kde budou moci své návr-
hy účastníkům konference představit  
a obdrží zajímavé věcné ceny.

Pokud máte zájem se do naší soutěže 
zapojit, vyplňte prosím tento registrační 
formulář  Podrobné informace naleznete 
na adrese:  www.itfitness.cz/soutez. 

http://accordinternational.eu/networking/ict-ways
http://accordinternational.eu/networking/ict-ways
www.itfitness.cz
www.itfitness.cz
https://docs.google.com/forms/d/1KoJL83nogqRk0c0IJwyMwZfgoESEmlSzz1GASD_WsC0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1KoJL83nogqRk0c0IJwyMwZfgoESEmlSzz1GASD_WsC0/viewform
http://www.itfitness.cz/cs/soutez/
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e-Skills - maršálská hůl v naší tornistře 
nebo cesta k blaženosti digitální demence?

Informační a komunikační technologie (dále 
jen ICT) jsou nedílnou součástí moderní, tech-
nologicky vyspělé informační společnosti. Vy-
růstá mladá „digitální“ generace, pro niž jsou 
nové technologie přirozenou součástí světa, 
ve kterém žije. A my pedagogové čtvrt století 
usilovně hledáme cesty, jak ji co nejlépe při-
pravit pro život v novém, digitálním světě. Vy-
mýšlíme způsoby, jak skloubit naše představy  
o klasickém školním vzdělání předpočítačo-
vého věku s tím vším, co nám nová digitální 
doba přináší. A snažíme se to vše co nejlépe, 
často však metodou pokusů a omylů, naučit 
naše žáky a studenty.

Nové digitální technologie zásadně 
mění zažitá pedagogická paradigma-
ta. Naprostá většina žáků již má nebo  
v brzké budoucnosti bude mít přenosné 
zařízení umožňující přístup na internet 
(tablet, smartphone, notebook aj). Uči-
tel nemůže očekávat, že by zvídaví žáci 
nekonfrontovali jeho výklad s tím, co 
„vygooglí“ na internetu. Naopak musí 
být připraven vysvětlit jim, proč ten či 
onen údaj, výrok, postup nebo přístup je 
lepší než jiný, případně žáky vést k tomu, 
aby to zjistili sami. Žáci se všeobecně učí 
používat digitální technologie intuitivně 
nebo nápodobou mnohem dříve, než je 
k tomu vede škola. Je žádoucí, aby se di-
gitální technologie začaly ve vzdělávání 
používat souběžně s tím, jak se k nim děti 
dostávají doma, a vést je při tom ke smys-
luplným aktivitám, při kterých se rozvíje-
jí jejich kognitivní, sensorické, motorické  
i sociální znalosti a dovednosti. Ukazuje 
se, že jednoduché digitální technolo-
gie začínají děti používat doma ve věku  
3–4 let, což znamená, že již vzdělávací 
program mateřské školy musí obsaho-
vat vzdělávací cíle související s digitál-
ními technologiemi. Samozřejmě, nelze 
při tom opomenout všechny ostatní 
znalosti a dovednosti, jen je třeba hledat 
novou rovnováhu mezi těmi tradičními  
a těmi novými, digitálními. A podobně 
je třeba přistupovat k digitálním tech-
nologiím na všech navazujících stupních 
vzdělávání.

Dobré znalosti digitálních technologií 
jsou v moderní informační společnosti 
jedním z důležitých předpokladů dob-
rého uplatnění na trhu práce a většinou 

také velmi dobrého platového ohodno-
cení. Nejedná se však jen o ICT specialisty,  
tj. např. programátory a vývojové pra-
covníky. Digitální technologie jsou efek-
tivním pracovním nástrojem ve většině 
oborů. Pracovníci, kteří je nevyužívají 
smysluplně a efektivně, jsou určitým 
způsobem znevýhodněni proti ostat-
ním. Osoby, které neumí ICT používat 
vůbec, lze pak označit jako „digitálně 
znevýhodněné“ proto, že nemohou 
vykonávat činnosti vyžadující využití 
digitálních technologií v soukromém ži-
votě ani v zaměstnání. ICT kompetence, 
znalosti a dovednosti však nelze upřed-
nostňovat před ostatními. Cílem výcho-
vy a vzdělávání musí být harmonický 
rozvoj osobnosti žáků a pouhé digitální 
dovednosti nestačí. Je třeba průběžně  
a systematicky hledat správný poměr 
mezi jednotlivými kompetencemi, mezi 
které digitální kompetence bezpochyby 
patří i přesto, že není v rámcových vzdě-
lávacích programech jmenovitě uvede-
na. Ve strategiích digitálního vzdělávání 
bychom také neměli opomíjet specific-
ké potřeby osob se zdravotním postiže-
ním, pro které mají ICT často ještě větší 
význam, neboť jim pomáhají zapojit se 
do společnosti a přispívají ke zvyšování 
kvality jejich života.

Prvním krokem ke vzájemnému 
pochopení pedagogické veřejnosti  
a odborníků na využití digitálních tech-
nologií ve vzdělávání a tedy na cestě  
k digitální maršálské holi může být právě 
kampaň e-Skills for Jobs 2014 realizova-
ná v České republice Domem zahraniční 
spolupráce, jejíž součástí je pěkná apli-
kace IT fittnes test 2014. Pomocí tohoto
on-line testu si každý může zjistit, zda 
jsou jeho digitální znalosti a dovednosti 
srovnatelné s ostatními uživateli, neboť 
nutnou podmínkou účelného a smyslu-
plného využití digitálních technologií ve 
vlastním životě, při vzdělávání vlastním  
i ostatních, je procitnutí z vlastní blažené 
digitální (ne)gramotnosti.   

RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. 
Text je zkrácenou verzí původní-

ho článku dostupného na adrese:  
www.dzs.cz/cz/eun/publikace/

Použité zdroje: Seznam použitých 
zdrojů je uveden v plné verzi článku.

RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. 
Akademický pracovník Pedagogické fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
člen Výkonného výboru Jednoty školských in-
formatiků, e-mail: pavel.pesat@gmail.com

European Computer Driving 
Licence 

ECDL – European Computer Driving 
Licence (www.ecdl.cz) je celosvětově 
rozšířený vzdělávací koncept v oblasti 
počítačové (digitální) gramotnosti a di-
gitálních znalostí a dovedností.

V rámci metodiky ECDL jsou digitální 
znalosti a dovednosti objektivně a ne-
závisle ověřovány metodou založenou 
na praktických zkouškách prováděných 
s využitím běžné výpočetní techniky  
a v reálném programovém prostředí.

Ověřování počítačové (digitální) gra-
motnosti dle konceptu ECDL mohou 
provádět pouze akreditovaná testova-
cí střediska a za tímto účelem odborně 
připravení testeři akreditovaní dle me-
zinárodních pravidel. Úspěšní absolven-
ti zkoušek ECDL mohou získat některý  
z ECDL Certifikátů, které mají mezinárod-
ní platnost. 

Partneři kampaně e-Skills 
for Jobs 2014 představují své 

aktivity

http://www.dzs.cz/cz/eun/publikace/
http://www.dzs.cz/cz/eun/publikace/
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„Já prostě miluju Linux!“
„Malý zrcadla nevadí, hlavně že tu je wifina!“
„Je tady hrozný horko, mohl by někdo otevřít 
Windows?“

Co myslíte, mohly tyto věty vyjít z úst 
žen? Budete se divit, ale ano. Svět IT je 
obecně považován za ryze mužský, a to 
z několika důvodů. Většinou se ale jedná 
pouze o společností přijímaná klišé typu: 
ženy nemají dostatečné matematické  
a technické schopnosti, ženy nemají 
vztah k umělým inteligencím atd. Sou-
časné výsledky průzkumů týkajících se 
schopností žen a mužů dokazují, že ženy 
jsou vybaveny stejnými dispozicemi jako 
muži, mají tedy stejnou výchozí pozici  
v technických oblastech uspět. Proč tedy 
počet žen v oboru ubývá, přestože míst, 
v nichž by se IT odbornice uplatnily, při-
bývá? 

 Podle údajů Českého statistické-
ho úřadu (ČSÚ) pracovalo v roce 2012  
v informatice 13 tisíc žen, což činí nece-
lých 10 % ze všech lidí v tomto oboru.  
V roce 2011 to sice bylo ještě o něco 
méně, pouhých 9 %, ale jen o rok dřív 
bylo mezi „ajťáky“ téměř 11 % žen. Za-
jímavé je, že naopak na začátku deva-
desátých let v oboru pracovalo skoro  
22 tisíc žen, které tvořily 36 procent in-
formatiků. 

Podle údajů ČSÚ může být jednou  
z příčin vývoj techniky. V minulosti se po-
užívaly velké sálové počítače, které vy-
žadovaly obsluhu více pracovníky, mezi 
nimiž bylo velmi mnoho žen. Došlo tedy  
i ke změně struktury oboru, ale není to je-
diný důvod, proč se ženy do IT nehrnou. 
Mají obavy, že při odchodu na mateřskou 
dovolenou ztratí kontakt s novinkami  
a vývojem v oblasti, v níž pracovaly, že 
by nedokázaly časově skloubit pracovní 
povinnosti se starostí o rodinu apod. 

IT firmy se však
dušují, že právě ony 
nabízejí variabilní  
a velmi přátelské pra-
covní podmínky, např. 
klouzavou pracovní 
dobu, možnost práce 
z domova, částečné 
úvazky atd., na což by 
ženy naopak mohly 
slyšet. V dnešní době 
již nejsou novinkou 
ani firemní školky. 

Optimistickým po-

hledem do budoucna mohou být čísla 
ČSÚ o počtu studentek IT oborů, který 
se od roku 2001 mírně zvyšuje. V tomto 
roce IT na VŠ studovalo pouze 1 017 dí-
vek, v roce 2012 to bylo již 3 285. Přes-
tože se nejedná o enormní nárůst, prů-
běžná několikaletá snaha propagovat 
přírodovědné obory možná začíná nést 
své ovoce.

V této oblasti se nenechávají zahanbit 
ani samotné firmy, které se chytily inicia-
tivy a přicházejí se zajímavými projekty, 
které mají ženy do IT přilákat. Mezi vel-
mi progresivní firmy patří Google (nej-
novější iniciativa se nazývá Made with 
code),  Hewlett-Packard, Microsoft, IBM, 
T-Mobile, Vodafone nebo Telefónica O2. 
Firmy IBM, Vodafone a Telefónica O2 byly 
dokonce iniciátory Memoranda diver-
zity 2013+ – „Memorandum o podpoře 
rovných příležitostí na pracovním trhu  
a aktivním uplatňování principu gende-
rové vyváženosti.“

S podobným záměrem spustil kam-
paň i Zaměstnavatelský svaz IT průmys-
lu. Mezi další projekty, které se snaží do IT 
přivést více žen, patří například Networ-
king Academy firmy CISCO, Holky, po-
zor ČVUT Praha ve spolupráci s Hewlett 
Packard, Letní počítačová škola FIT VUT 
Brno a kampaň Zkus IT! ve spolupráci  
s IBM a Microsoft. Na celoevropském poli 
byla spuštěna aktivita IT girls, která po-
řádá tzv. shadowing days, tedy dny, kdy 
vybraná skupinka žen tráví jeden den 
s IT profesionálkou. Další mezinárodní 
aktivitou zaměřenou čistě na programo-
vání je i Rails Girls. Propagování žen ve 
vědě obecně se věnuje organizace Ná-
rodní kontaktní centrum – ženy a věda 
Sociologického ústavu Akademie věd 
ČR (NKC-ŽV).

Dámy, v IT máte zelenou!

Program Mentoring, který realizuje 
NKC – ženy a věda (Národní kontaktní 
centrum – Sociologický ústav Akademie 
věd ČR), se snaží podpořit talentované 
středoškolačky v jejich zájmu o studi-
um technických oborů na vysoké škole. 
Cílem je překonat stereotypy ohledně 
(ne)vhodnosti technických profesí pro 
ženskou populaci a umožnit dívkám 
získat podrobnější informace o tom, 
jak probíhá studium na VŠ příslušného  
zaměření. Pod vedením mentorek, vy-
sokoškolských studentek „tradičně muž-
ských“ oborů, se mohou dívky 3. ročníku 
střední školy seznámit se životem na VŠ, 
podívat se na přednášky či do laboratoře, 
ale také získat odpovědi na otázky, které 
se na webových stránkách univerzit běž-
ně neuvádějí. Díky mentoringu si středo-
školačky vytvoří lepší představu o jednot-
livých oborech, což jim pomůže při volbě 
vhodné VŠ. Více informací o programu na  
www.zenyaveda.cz/mentoring/o-mento-
ringu.

Mentoring NKC – ženy a věda

Ženy se v IT zatím prosazují pomalu. 
Jejich potenciál je však stejný jako u mužů

Partneři kampaně eSkills for 
Jobs 2014 představují své 

aktivity
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Kdy a proč jste se rozhodla jít studovat 
informatiku?

Již na začátku střední školy. Navště-
vovala jsem matematickou třídu a in-
formatiku jsme měli na dobré úrovni. 
Právě na škole jsem se poprvé dostala 
k programování a hned mě to chytilo. 
Bavil mě způsob, jakým se při progra-
mování přemýšlí, a fascinovalo mě, co 
všechno se dá vytvořit z pár řádků kódu. 
Myslím, že svoji velkou zásluhu na tom 
měla i naše paní učitelka, od níž jsme 
dostávali zajímavé úkoly, které člověka 
motivovaly. Matematika mě vždycky ba-
vila, proto byl matfyz jasnou volbou. Mé 
rozhodnutí nebylo zprvu zcela jedno-
značné, protože mě lákala i matematika, 
ale informatika má proti ní velkou výho-
du – široké uplatnění. Často od neinfor-
matiků slyším, že informatiků je hodně  
a že mají s uplatněním problém, ale není 
to pravda, protože po těch šikovných je 
stále velká poptávka.

Inspiroval Vás k Vašemu rozhodnutí 
někdo? Nebo jste si k tomuto rozhod-

nutí došla sama? 

To je těžká otázka. Moji rodiče studo-
vali také na matfyzu, ale nikdy mě tímto 
směrem netlačili, takže to nejspíš bude  
v genech. Přestože byli mým vzorem, mé 
rozhodnutí vzešlo čistě podvědomě. Za-
jímavé ale je, že mnoho mých spolužáků 
mají alespoň jednoho z rodičů absolven-
ta matfyzu.

Splňuje Váš obor Vaše představy? Co 
Vás na něm baví nejvíce, co nejméně? 

Myslím, že představy celkem splňu-
je. Od začátku jsem do toho šla s tím, že 
škola je zaměřená teoreticky, proto mě 
to, na rozdíl od některých spolužáků, vů-
bec nepřekvapilo. Od matfyzu se nedá 
čekat mnoho zkušeností se současnými 
technologiemi, které by člověk mohl 
hned použít v praxi, ale naučí člověka, 
jak a proč něco funguje. Podle mě je to 
výhoda, protože to, co je za tím, je ne-
měnné. Taky se člověk naučí přemýšlet  
a dívat se na věci trochu jiným pohle-
dem a hledat mezi nimi souvislosti. Baví 
mě hlavně předměty, které rozvíjejí myš-

lení a nejsou zaměřené jen na fakta. Na-
příklad přednášky architektury počítačů 
jsem doslova protrpěla, ale vzhledem  
k rozvrhu, který není pevně daný, se dá 
podobným předmětům z velké části vy-
hnout. 

Studujete obor, který je v současné 
době dominantou mužů. Jak se  

v tomto prostředí cítíte? Můžete zmínit 
nějakou perličku ze spolupráce s muži?

Na informatice nás děvčat studuje 
skutečně velmi málo, ale nemohu říct, 
že bych se v tomto prostředí cítila nepří-
jemně. Myslím si, že u nás panuje větší 
pohoda než v prostředí, kde jsou ženy ve 
většině. Muži jsou méně konfliktní a vy-
chází se s nimi dobře. Co se týče vyučují-
cích, většina z nich vůbec mezi pohlaví-
mi nerozlišuje. Občas se sice najdou i ti, 
kteří kladou na děvčata vyšší nároky, aby 
nám ukázali, že na to nemáme. Takových 
učitelů jsem ale potkala jen minimum  
a vždy se nechali přesvědčit o opaku. Bo-
hužel jsou ženy na informatice stále rari-
tou a už se mi i stalo, že se mě cizí člověk 
ve výtahu zeptal, zda jsem se neztratila, 
že tohle je budova matfyzu.

Pokračování na str. 7

Rozhovor se studentkou informatiky

Natálie Tyrpáková, 22 let, pochází  
z obce Jablonové na Slovensku. Je absolvent-
kou bakalářského programu oboru obecná 
informatika na Matematicko-fyzikální fakul-
tě Karlovy univerzity v Praze.

ABB University Award 2014 
Soutěž technických projektů VŠ mládeže 

Cílem soutěže společnosti ABB  
o nejlepší bakalářskou, diplomovou 
nebo disertační práci je motivovat talen-
tované studenty vysokých škol, aby pro-
střednictvím řešení vědeckotechnických 
projektů rozvíjeli své tvůrčí schopnos-
ti i schopnosti svoji práci prezentovat 
odborné i široké veřejnosti. Soutěž je 
dobrým příkladem spolupráce firem-
ního a vzdělávacího sektoru. Účastníci 
soutěže mají možnost navštívit vědecká, 
výzkumná a výrobní pracoviště a sezná-
mit se tak s praxí velké společnosti, v níž 
mohou v budoucnu najít uplatnění. Více 
informací o soutěži zde.

Partneři kampaně eSkills for 
Jobs 2014 představují své 

aktivity
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Rozhovor se studentkou informatiky

eSafety Label                             
Národní centrum bezpečnějšího internetu a jeho 

aktivity

Národní centrum bezpečnějšího in-
ternetu je neziskové sdružení, které 
realizuje řadu aktivit s cílem podpo-
rovat bezpečnější užívání internetu  
a moderních informačních a komunikač-
ních technologií (ICT). Ve své činnosti 
se zaměřuje především na mládež pro-
střednictvím pořádání konferencí, semi-
nářů, školení apod. Jednou z aktivit je  
i evropský projekt eSafety Label, v rámci 
něhož mohou školy na webové stránce  
www.esafetylabel.eu otestovat, nakolik 
je jejich IT prostředí bezpečné a případ-
ně získat certifikát. Projekt slouží také
jako zdroj informací, jak online bezpeč-
nost vylepšit nebo jak reagovat na různé 
problémy související s ICT (kyberšikana, 
opisování prostřednictvím mobilních 
zařízení apod.). Vše je přitom k dispo-
zici v českém jazyce. Více informací na  
www.ncbi.cz.

Pokračování ze str. 6

Máte už představu o tom, čemu byste 
se v oblasti informatiky chtěla věnovat 

po ukončení studia?

Asi bych nechtěla být po celý život 
programátorem, který sedí za počíta-
čem a s okolním světem komunikuje, jen 
pokud to je nutné. Programátor je fajn 
brigáda při škole a věřím, že mnoho lidí  
u toho zůstane a bude je to bavit. Já bych 
radši pracovala v rozmanitějším prostře-
dí a nejlépe v kontaktu s lidmi. Ideální by 
pro mě byla pozice IT konzultanta nebo 
něco podobného. 

Co považujete za největší přínos žen  
v IT sféře? 

Myslím si, že v tomto směru nejsou zá-
sadní rozdíly mezi ženami a muži, a proto 
žádný velký a významný přínos nevidím. 
Asi jako všude je dobře, když svou troš-
kou přispívají jak muži, tak ženy. Jen ně-
kdy máme jiný pohled na věc než muži 

a občas se může stát, že najdeme lepší 
řešení problému. Dalším přínosem je 
schopnost komunikace. Ženy bývají více 
empatické a komunikativnější než muži, 
nicméně to neplatí všeobecně. Myslím, 
že ženy by mohly prolomit hranici mezi 
programátorským a běžným světem.

Jakou vidíte budoucnost žen v IT? 

Když vidím, kolik dívek informatiku 
studuje a dostuduje, tak ne zcela růžo-
vě. Těžko říct, zda je to tím, že by dívky 
neměly na tento obor vlohy, nebo je 
spíš nebaví. Každopádně na informatiku 
se hlásí velmi málo žen a pochybuji, že 
se číslo nějak významně zvyšuje. Podle 
mě ženy v blízké době nepřestanou být 
v IT výjimkou. To ale neznamená, že ty, 
které do této sféry vstoupí, nemohou 
být úspěšné. Naopak, díky současným 
zákonům a kvótám pro ženy ve vedení 
společností budou možná dosahovat 
větších úspěchů než podobně šikovní 
„ajťáci“ mužského pohlaví.

Partneři kampaně e-Skills 
for Jobs 2014 představují své 

aktivity

Programování – základní dovednost 
pro život v 21. století 

Pod pojmem programování si často předsta-
vujeme složitý systém znaků, kterému rozumí 
pouze úzká skupina zainteresovaných osob.  
S výstupy programování ale se v běžném ži-
votě setkává každý, neboť právě díky algorit-
mům zapsaným v různých programovacích ja-
zycích se ze statických hardwarových součástí 
počítače stává responsivní operační systém, 
který reaguje na naše příkazy. Zjednodušeně 
řečeno, počítače jsou naprogramovány tak, 
aby vykonávaly to, co po nich chceme.  

Pohled na programování jako na od-
borně složitou znalost podloženou lety 
vysokoškolského studia se v poslední 
době radikálně mění. Programování 
Evropská komise proklamuje jako jed-
nu ze základních dovedností pro život 
v 21. století, dokonce ji nazývá gramot-
ností dnešního světa, kterou je nutné 
rozvíjet od dětského věku. Je to činnost, 
která rozvíjí logické myšlení a kreativitu. 
Programovat mohou i děti, pokud jim 
poskytneme vhodné aplikace a uká-
žeme jim, k čemu jim tato dovednost  

v reálném životě bude. V rámci projektu 
inGenious (www.ingenious-science.eu/), 
ve kterém byl DZS partnerem, se jedním  
z nejoblíbenějších výukových modulů 
stal právě program Scratch – jednodu-
chá a vizuálně přitažlivě zpracovaná 
aplikace, díky které se děti naučí základy 
programování. 

Je zřejmé, že zvyšování digitálních 
kompetencí občanů Evropské unie se 
neobejde bez znalosti programování. 
Jednou z hlavních propagačních akcí 
podporujících programování je tzv. 
„The EU Code Week“, který proběhne ve 
dnech 11.–17. října 2014.  

Zajímavé zdroje

http://ec.europa.eu/digital-agenda/ 
     en/coding-21st-century-skill 

http://codeweek.eu/
http://code.org/  
http://scratch.mit.edu/ 

www.ncbi.cz.
http://www.ingenious-science.eu/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/coding-21st-century-skill 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/coding-21st-century-skill 
http://codeweek.eu/
http://code.org/
http://scratch.mit.edu/
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Scientix je projekt Evropské komise, který má 
za cíl propagaci a rozvoj matematiky, příro-
dovědných a technických předmětů (tzv. STEM 
předměty: science, technology, engineering 
and maths). Podporuje badatelsky orientova-
nou výuku, která zvýší zájem žáků o tyto obo-
ry nejen během školní docházky, ale motivuje 
je i k budoucímu profesnímu uplatnění v této 
oblasti. Nedílnou součástí je také důraz na vy-
užívání moderních technologií.

Projekt Scientix nabízí učitelům, vě-
deckým pracovníkům či zástupcům 
státní správy množství výukových ma-
teriálů a dalších informačních zdro-
jů prostřednictvím webové stránky  
www.scientix.eu. Tato stránka funguje 
jako portál shromažďující odkazy na 
aktuální i ukončené evropské STEM pro-
jekty, které jsou financované převážně 
z veřejných zdrojů. Prohlížení či stahová-
ní materiálů je bezplatné a nevyžaduje 

Evropský projekt SCIENTIX

« Workshop zaměřený na využívání hlaso-
vacích zařízení ve výuce, Národní konfe-
rence SCIENTIX

Zajímavé fyzikální pokusy s využitím ICT, 
Národní konference SCIENTIX

registraci. Výhodou registrace je mož-
nost zdarma požádat o překlad libovol-
ného materiálu do jednoho z 24 oficiál-
ních jazyků Evropské unie. 

„Zájemci mohou dále využít širokou 
nabídku online kurzů, které se zaměřují 
na různá témata z oblasti matematiky  
a přírodních věd, ale také na moderní IT 
nástroje (příklady kurzů jsou uvedeny na 
liště v levé části stránky). Moodle semi-
náře jsou zdarma dostupné bez omeze-
ní skrze stránky projektu Scientix.“

Zajímavé národní projekty mohou 
požádat o zveřejnění projektu na portá-
lu Scientix. Přínosem je zvýšení propaga-
ce i rozšíření okruhu možných uživatelů 
projektu nebo možnost využít nástroj 
Moodle pro pořádání vlastních online 
kurzů.

Projekt Scientix administruje evrop-
ské sdružení European Schoolnet, síť 
zahrnující ministerstva školství či jimi 
nominované národní agentury. V České 
republice se lze pro další informace obrá-
tit na Dům zahraniční spolupráce (DZS), 
národní kontaktní místo projektu Scientix  
(www.dzs.cz/eun). DZS informuje o akti-
vitách projektu také na sociálních sítích  
( w w w.facebook .com/CZeTwinning ,  
w w w. t w i t t e r . c o m / e T w i n n i n g E U N  
nebo hashtag #scientixcz).

Národní konference Scientix

V rámci projektu zorganizoval Dům 
zahraniční spolupráce národní kon-
ferenci Scientix, která proběhla v Pra-
ze ve dnech 13.–14. 6. 2014. Zhruba  
100 účastníků, převážně z řad učitelů, 
mělo možnost sdílet své zkušenosti, ale 
také si formou praktických workshopů 
vyzkoušet inovativní výukové metody  
(např. vzdálené a virtuální fyzikální ex-
perimenty, využití zpětné vazby na ta-
bletech či měřící systémy napojené na 
počítač). DZS plánuje uskutečnit další 
workshopy či prezentace zaměřené na 
Scientix a STEM projekty ve školním  
roce 2014/2015, bližší informa-
ce budou zveřejněny na stránkách:  
www.dzs.cz/eun.

Zdroj inspirace pro matematiku a přírodní vědy

Oblast STEM

• Výuková videa: zdroje a aplikace
• Geogebra: skvělý nástroj pro hodiny     

        matematiky
• NANOYOU: Úvod do nanotechnologií
• XploreHealth: Biotechnologická     

        revoluce
• Poznámky k diskuzi o udržitelném  

        versus exponenciálním rozvoji

Využití ICT ve výuce

• Křížovky a myšlenkové mapy
• Jak nejlépe využít blog
• Prezi: prezentační nástroj pro učitele
• Google dotazníky
• Základy HTML

Příklady Moodle kurzů do-
stupných na portálu Scientix

www.scientix.eu
www.dzs.cz/eun
www.facebook.com/CZeTwinning
https://twitter.com/eTwinningEUN_CZ
www.dzs.cz/eun
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Představujeme Erasmus+
Nový evropský program Erasmus Plus oslovil české školy

Nejdůležitější novinky  
programu Erasmus+ v oblasti  

školního vzdělávání:

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evrop-
ské unie na období 2014–2020, který podpo-
ruje spolupráci a mobilitu ve všech sférách 
vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti 
sportu a mládeže. Je nástupcem Programu 
celoživotního učení, programu Mládež v akci 
a dalších. 

Programu Erasmus+ se mohou zú-
častnit studenti, učitelé, učni, dobrovol-
níci, vedoucí mládeže a představitelé 
amatérských sportovních organizací. 
Lze z něj také poskytnout finanční pro-
středky na partnerství vzdělávacích 
zařízení, mládežnických organizací, 
podniků, místních a regionálních úřadů  
a nevládních organizací, jakož i na  
reformy  v členských státech s cílem  
modernizovat vzdělávání a odbornou 
přípravu a podpořit inovace, podnika-
telské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informač-
ním platformám, jako je eTwinning, kte-
ré propojí školy a další vzdělávací zaříze-
ní prostřednictvím internetu.

Do programu Erasmus+ jsou zapoje-
ny členské státy Evropské unie, členské 
státy Evropského hospodářského pro-
storu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), 
dále pak Turecko a Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie.

Program Erasmus+ zaznamenal ve 
srovnání s předchozím Programem ce-
loživotního učení velké změny v oblasti 
školního vzdělávání.

Co tedy program Erasmus+ školám 
nabízí?

1. Vzdělávací mobilita jednotlivců 
(Klíčová akce 1)

Tato aktivita podporuje profesní roz-
voj učitelů, ředitelů a dalších pracovníků 
škol a umožňuje zúčastnit se vzdělávací 
akce v zahraničí. 

Jedná se o krátkodobé vzdělávací 
kurzy, konference, zároveň i možnost 
stínování práce kolegů, náslechů výuky 
či přímé účasti na vyučovacím procesu 

na zahraniční partnerské škole nebo  
v jiné příslušné organizaci. Žádost  
o grant podává vždy škola.

2. Strategická partnerství v oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy a mláde-

že (Klíčová akce 2)

Z hlediska škol patří k nejdůležitějším 
cílům v této oblasti podpora zavádění 
inovačních postupů v oblasti vzdělávání, 
prosazování individuálních výukových 
přístupů, kolaborativního učení a kritic-
kého myšlení, strategického využívání 
informačních a komunikačních tech-
nologií (ICT), otevřených vzdělávacích 
zdrojů (OVZ), otevřeného a flexibilního
učení, virtuální mobility a dalších inova-
tivních učebních metod. 

Hlavní cíle jsou: 

•  zvyšovat pro trh práce význam 
vzdělávání a kvalifikací a posilovat vazby
mezi oblastmi vzdělávání, odborné pří-
pravy nebo práce s mládeží se světem 
práce; 

•  podporovat zavádění inovačních 
postupů v oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy a mládeže prosazováním in-
dividuálních výukových přístupů, kola-
borativního učení a kritického myšlení, 
strategického využívání informačních  
a komunikačních technologií (ICT), ote-
vřených vzdělávacích zdrojů (OVZ), ote-
vřeného a flexibilního učení, virtuální
mobility a dalších inovativních učebních 
metod. 

Další informace o programu Erasmus+

Dům zahraniční spoluprá-
ce pro program Erasmus+ spus-
til samostatnou webovou stránku  
www.naerasmusplus.cz, kde jsou do-
stupné veškeré potřebné informace  
o programu.

Na uvedené webové stránce je k dis-
pozici ke stažení česká verze Příručky  
k programu, v níž jsou podrobně popsá-
ny všechny aktivity programu Erasmus+. 
K případným konzultacím jsou Vám  
k dispozici také konzultanti DZS na  
e-mailové adrese comenius@dzs.cz. 

1. Institucionální přístup 

O grant v rámci programu Erasmus+ 
mohou žádat pouze instituce, nikoliv 
jednotlivci. Žádost musí být v souladu  
s evropským plánem rozvoje jednotli-
vých škol.

2.  Možnost krátkodobých stáží učitelů  
v rámci Klíčové akce 1 

Učitelé si mohou vyzkoušet výuku na 
partnerské škole po dobu až 3 měsíců.

3.  Možnost dlouhodobých stáží učitelů 

V rámci strategických partnerství (Klí-
čová akce 2) mohou učitelé strávit až je-
den školní rok na partnerské škole.

4.  Výše grantu 

Není stanovena maximální výše gran-
tu, určuje se součtem nákladů na jed-
notlivé projektové aktivity.

5.  Paušalní položky grantu

Většina grantových položek (např. 
příspěvek na cestovní a pobytové nákla-
dy) je poskytována formou paušálních 
částek.

6.  Příspěvek na organizaci mobility

Novinkou je příspěvek na organiza-
ci určený např. na jazykovou a kultur-
ní přípravu účastníků mobilit. V rámci 
Projektů mobilit osob (Klíčová akce 1) 
mohou školy tento příspěvek využít  
např. i na suplování za účastníky vzdělá-
vacích aktivit.

7.  Důraz je kladen i na využívání ICT 

Přímá podpora využívání aktivity 
eTwinning v rámci Klíčové akce 2 - Stra-
tegických partnerství.

8. Větší variabilita projektových aktivit

Aktivity, na které lze získat grant, 
umožní školám např. žádat o příspěvek 
i na realizaci čistě eTwinningových pro-
jektů.

http://naerasmusplus.cz


Škola v síti - září 2014 strana 10

Evropské ceny eTwinning 2014
České školy opět uspěly v evropské konkurenci

Do soutěže o Evropské ceny eTwinning se letos 
zapojilo 134 projektů z celé Evropy, mezi nimi 
třicítka s českou účastí. Ani letos nezůstala 
Česká republika bez ocenění. Do finálového
kola hodnocení postoupilo celkem 5 projektů 
s dvojnásobným českým zastoupením. 

• A Night In The Library, ZŠ Rosice
• Me and My World, ZŠ Okružní, Most
• Detective Stories, Gymnázium Olgy  

        Havlové, Ostrava 
• Stories In History, Gymnázium Vyso-        

        ké Mýto
• Photography as a pedagogical tool,  

        Střední odborná škola Blatná. 

Právě poslední dva zmíněné projekty 
dosáhly až na evropská ocenění. Projekt 
Stories in History se stal ve věkové ka-
tegorii 11–15 let oceněným finalistou,
projekt Photography as a pedagogical 
tool ve své kategorii 16–19 let zvítězil. 
Ceny byly všem oceněným projektům 
předány 8. dubna na slavnostním cere-
moniálu v Bruselu. Kromě koordinátorek 
obou projektů se předávání zúčastnili 
i zástupci žáků Střední odborné školy 
Blatná, kteří se podíleli na práci na pro-
jektu. 

Stories in History

Téma projektu (2. světová válka) zcela 
korespondovalo se ŠVP školy. Formou 
projektového vyučování žáci v hodinách 
angličtiny, dějepisu a IVT získávali, třídili 
a sdíleli informace především o životě  
a osudech dětí a mladých lidí za  
2. světové války. Většina výstupů a akti-
vit obsahovala úkol pro partnery (např. 
seznamovací aktivita s křížovkami  
v Hot Potatoes nebo video se svědectvím  
M. Vidlákové o Terezíně doplněné sadou 
otázek) anebo byla koncipována jako 
přímá spolupráce (např. společné psa-
ní vzkazů/komentářů na virtuální zeď  
u podtémat, jako vzkazy pro Anne Fran-
kovou či reflexe po zhlédnutí filmu„Mezi
řádky“). Důraz byl kladen na interaktivní 
přístup a přirozenou zvídavost a soutě-
živost žáků.

Žáci pracovali podle předem do-
hodnutého plánu a harmonogramu  
a s ohledem na charakter tématu někdy 
pracovali v týmech, takže se učili i vzá-
jemné toleranci, pomoci jeden druhému 
a spolupráci.

Hodnotitelé ocenili především vyvá-
ženost podílu práce a vzornou spolupráci 
mezi všemi třemi partnerskými školami. 
Během přípravné fáze byl obsah i časový 
harmonogram prodiskutován. Koordiná-
torky byly po celou dobu v úzkém kon-
taktu (email, chat), všechny nové situace 
spolu konzultovaly a vzájemně si radily 
např. při využívání nástrojů v TwinSpace 
a učily se jedna od druhé. Spolupráce 
studentů se projevila především formou 
výměny celé řady úkolů (např. křížovky  
k prezentacím, otázky k videu, kvízová 
hra s využitím mapy vytvořené v Thin-
glink) a také přímou spoluprací a vytvá-Projektový tým z Gymnázia Vysoké Mýto

Profily oceněných projektů

Stories in History

Gymnázium Vysoké Mýto
Koordinátorka: Miroslava Borovcová
Partnerské školy:
COLLÈGE JEAN GIONO, Francie
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ, Řecko
Odkaz na projektové výstupy:  
http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p86101 

Photography  
as a pedagogical tool

Střední odborná škola Blatná 
Koordinátorka: Marie Švehlová
Partnerské školy:
Agrupamento de Escolas de Sátão,  
Portugalsko
Institut Thos i Codina, Španělsko
ISIS Bojano, Itálie
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi,  
Turecko
Jono Jablonskio gimnazija, Litva
Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Igna-
cego Łukasiewicza, Polsko
Odkaz na projektové výstupy:  
http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p54616; www.blek.cz

Pokračování na str. 11

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86101/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86101/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54616/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54616/welcome
www.blek.cz
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řením společných výstupů. Někteří stu-
denti pokračovali v komunikaci ve svém 
volném čase na Facebooku.

Největším přínosem projektu bylo 
využití angličtiny jako komunikačního 
nástroje v mezinárodní spolupráci na té-
matu daném osnovami školy a také to, 
jak projektové aktivity pomohly přiblížit 
studentům období 2. světové války, daly 
jim příležitost dozvědět se více o této 
historické etapě a vcítit se do těžké situ-
ace tehdejších dětí a mladých lidí, kteří 
mnohdy prošli těžkou životní zkušeností 
či dokonce přišli o život.

Photography as a pedagogical tool

Tento projekt je dokladem kvalit-
ního spojení projektu partnerství škol  
v programu Comenius a projektu eTwin-
ning. Díky práci na projektu se žáci se-
znamovali s kulturou partnerských zemí, 
poznávali styl života, ekonomické odliš-
nosti a systém vzdělávání v partnerských 
zemích. Projektové aktivity byly začleně-
ny do několika vyučovacích předmětů. 
Komunikačním jazykem projektu byla 
angličtina.

Projektová práce je začleněna do 
školního vzdělávacího programu všech 
3 oborů na Střední odborné škole Blatná 

jako metoda výuky. Do svých učebních 
plánů mají projektové aktivity začleněny 
učitelé anglického jazyka, konverzace  
v AJ, dějepisu, zeměpisu, ekonomiky, 
marketingu, IT. Aktivně zapojeni jsou 
žáci 2.–4. ročníku všech oborů.

V projektu byly intenzivně využívány 
moderní informační a komunikační tech-
nologie při výuce cizího jazyka (počítač, 
internet, kamera, fotoaparát) a nástroje 
jako blogy, e-maily, chaty, powerpointo-
vé prezentace, video, tabulky, grafy. S fo-
toaparátem v ruce žáci představili sebe, 
svou školu, své město a zemi (fotografie,
film, eseje, ppt). Kolaborativní prací bylo
vytvořeno projektové logo, projektový 
kalendář, byla uspořádána výstava foto-
grafií na téma Pocity. Žáci tvořili prezen-
tace na téma Gesta, vytvořili 8jazyčný 
slovník základních zdvořilostních ob-
ratů v jazycích partnerů, vyměňovali si 
vánoční a velikonoční přání a také foto-
grafie na témata Historie, Architektura,
Sport, IT, Karneval/Masopust aj. V mezi-
národních týmech zpracovávali znalost-
ní kvízy o partnerských zemích projektu 
a připravovali fotomateriál pro projekto-
vé puzzle, projektové tričko a projektový 
kalendář. Stěžejní aktivitou byla tvorba 
Matematických fotografií, do níž byli za-
pojeni žáci i učitelé.

Národní podpůrné středisko 
pro Vás připravuje

Metodické semináře
Od září 2014 pořádá Národní pod-

půrné středisko metodické semináře 
eTwinning ve všech krajích České re-
publiky. Semináře vedou zkušení am-
basadoři eTwinning, kteří Vás seznámí  
s metodikou online projektů, ukážou 
Vám příklady dobrých projektů a prak-
ticky si u počítačů vyzkoušíte práci  
v prostředí portálu www.etwinning.net. 
Semináře jsou zdarma, registrace probí-
há online a jejich aktuální seznam nalez-
nete na www.etwinning.cz. 

Webináře
Pokud Vás trápí nedostatek času, 

zkuste některý z našich webinářů, při 
kterém Vás naučíme realizovat projekty 
eTwinning z pohodlí Vašeho domova. 
Stačí jen připojení na internet a obyčej-
ný počítač. Registrace probíhá online 
a jejich aktuální seznam naleznete na 
www.etwinning.cz. 

Hledáte partnera pro projekt 
eTwinning? 

Mezinárodní kontaktní semináře jsou 
tou správnou cestou. 

Pokud hledáte projektového part-
nera, můžete se přihlásit na některý  
z mezinárodních kontaktních seminá-
řů eTwinning, které se pořádají po celé 
Evropě. Účast vybraným účastníkům 
hradí Národní podpůrné středisko pro 
eTwinning. Registrace probíhá online 
a jejich aktuální seznam naleznete na  
www.etwinning.cz. 

Další akce
Nezapomeňte, že novinky a akce 

eTwinning naleznete také na našem  
Facebooku/CZ eTwinning, kde zveřej-
ňujeme akce pro učitele i různé zajíma-
vé informace z dění okolo eTwinningu  
v Evropě. 

Tým SOŠ Blatná s europoslancem Jarosłavem Wałęsou

Evropské ceny eTwinning 2014
České školy opět uspěly v evropské konkurenci

Pokračování ze str. 10
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Národní podpůrné středisko
pro eTwinning (NSS)

etwinning@dzs.cz
www.etwinning.cz

European Schoolnet (EUN)

euncr@dzs.cz
www.dzs.cz/eun
www.eun.org 

Organizace European Schoolnet spustila  
v roce 2014 novou inciativu nazvanou Euro-
pean Schoolnet Academy, která propaguje 
online vzdělávání učitelů formou tzv. ma-
sivních online kurzů. 

Masivní vzdělávací kurzy nabízejí-
cí možnost dalšího vzdělávání stov-
kám zájemců jsou rozšířeny především 
ve Spojených státech a sdružení EUN 
se rozhodlo tento trend prosazovat  
i v Evropě.  Kurzy jsou kombinací online 
webinářů, samostatné práce účastníků  
a online diskusí. Každý kurz je rozdělen 
do několika modulů, za jejichž úspěšné 
absolvování dostávají účastníci elektro-
nické odznáčky, za celý kurz poté certi-
fikát. Zajímavostí je, že při hodnocení se 
i přes vysoký počet zúčastněných využí-
vá vzájemné evaluace. 

„Online vzdělávací kurzy jsou skvělou 
cestou, jak se dále vzdělávat. Není nut-
né nikam cestovat a absolvování kurzu 
nenarušuje výuku, nemusím za sebe 
ve škole shánět náhradu. Obsah kurzu, 
který jsem absolvovala, byl zaměřen na 
pedagogické scénáře třídy budoucnosti, 
ve kterých je hodně prostoru dáváno sa-
mostatné práci žáků a ve kterých se vy-
užívají moderní technologie, což se mi 
líbilo,“ říká Petra Boháčková ze ZŠ Čako-

vice, která jeden z kurzů již absolvovala. 
Veškeré kurzy v rámci EUN Academy 

jsou určeny učitelům, odborníkům ve 
vzdělávání a dalším zájemcům posky-
továny zdarma. Do prvních dvou kurzů, 
které se zaměřovaly na scénáře výuky ve 
třídě budoucnosti a na inovativní me-
tody výuky matematiky a přírodověd-
ných předmětů, se zaregistrovalo téměř  
2 000 účastníků. 

Nabídka kurzů v dalším školním roce 
bude narůstat a připravují se zajímavá 
témata, která odráží současné trendy ve 
vzdělávání, jako je zapojování progra-
mování do vzdělávacích osnov na zá-
kladních a středních školách, využívání 
výukových her nebo zavádění přístupu 
1:1 (tedy 1 žák 1 přístroj). 

Registrace na kurzy a jejich přehled 
naleznou zájemci na http://www.euro-
peanschoolnetacademy.eu/.

Online vzdělávání od minulého škol-
ního roku nabízí i Dům zahraniční spolu-
práce v rámci aktivity eTwinnning. Téma-
ta pravidelných online setkání se týkají 
eTwinningu, tedy možnotí mezinárodní 
spolupráce, ale také využívání ICT ve vý-
uce. Všechny webináře jsou pro učitele 
zdarma. Bližší informace a seznam po-
řádaných webinářů naleznete na strán-
kách www.etwinning.cz.

Online vzdělávání nejen pro učiteleAktuální nabídka kurzů EUN 
Academy

Informatika ve 21. století  
na střední škole

Kurz se zaměřuje na klíčové koncepty, 
zdroje a nástroje, které jsou relevantní 
pro výuku informatiky na střední škole  
a zároveň jsou prakticky využitelné  
i v dalších předmětech. Začátek je plá-
nován na říjen 2014.

Hry ve škole
Připojte se k tomuto zajímavému 

masivnímu online kurzu a objevte, jaký 
potenciál nabízí zapojení her do výuky.  
Diskutovány budou možnosti, ale také 
výzvy, které integrace her do procesu 
výuky a učení přináší. Dozvíte se řadu 
praktických příkladů herních nástrojů  
a aktivit, jež lze využít v každodenní pra-
xi učitele. Kurz začne v říjnu 2014.

Učení (se) dovednostem  
21. století

Zajímáte se o efektivní metody, jak  
u žáků rozvíjet dovednosti nezbytné pro 
21. století? Rádi byste se naučili, jak kon-
krétně realizovat projektovou výuku? 
Jste přesvědčeni, že je důležité rozvíjet 
kompetence žáků, ale nejste si jisti, jak 
na to? Tento kurz, jehož začátek je plá-
nován na listopad 2014, vám poskytne 
řadu praktických rad a nástrojů.

Další kurzy, např. o využití tabletů ve 
výuce či kreativním myšlení, se usku-
teční v roce 2015. Bližší informace jsou  
k dispozici zde.

http://europeanschoolnetacademy.eu
http://europeanschoolnetacademy.eu
www.etwinning.cz
www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/courses

