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ÚVOD 

 

Vítá Vás Návod pro práci v eTwinningu! Předkládaná sbírka rad a tipů by vám měla 

pomáhat po celou dobu vašeho obcování s eTwinningem. Šíře tohoto návodu sahá od 

základních elementů mezinárodní spolupráce a jejích předností ve výuce až po 

specifičtější technické postupy při zapojování se do projektů, vytváření sítí a možnosti 

profesionálního rozvoje. 

 

Koordinátorem aktivity eTwinning je Centrální podpůrné středisko (CSS) se sídlem v 

belgickém Bruselu ve spolupráci s národními podpůrnými středisky (NSS) v každé 

členské zemi. Cílem tohoto návodu je, aby vám byl nápomocen na každém kroku vaší 

cesty; budete-li přesto potřebovat další pomoc, jsou vám k dispozici CSS i NSS. 

 

www.etwinning.net 

 

 

 

 

 

CO JE TO ETWINNING? 

 



eTwinning je komunita evropských škol. Učitelé ze všech členských zemí se 

mohou zaregistrovat a používat eTwinningové nástroje (portál a pracovní 

plochu), a to k vyhledávání partnerů a dalších nástrojů, virtuálnímu setkávání, 

sdílení nápadů a praktických příkladů, sestavování skupin, společnému studiu v 

rámci vzdělávacích programů a zapojení se do internetových projektů. 

 

Kromě toho, že je součástí komunity evropských učitel, je eTwinning také příležitosti 

pro žáky a studenty, aby se skrze eTwinningové projekty vzájemně seznamovali. 

Stavebním kamenem eTwinningu byla v roce 2005 myšlenka párování (twinning) škol 

napříč kontinentem a navázání komunikace mezi evropskou mládeží. eTwinningové 

projekty - za účasti přinejmenším dvou škol ze dvou zemí - jsou příležitostí pro třídy, jak 

spolupracovat pomocí informačních a komunikačních technologií (ICT). Přitom jednou 

z mnoha výhod v tomto případě je to, že se projekty obejdou bez grantů či 

administrativního zázemí a že nejsou nutné ani osobní kontakty, jelikož práce probíhá 

na internetu. 

 

A konečně eTwinning umožňuje velké plány a jednoduchá provedení. Učitelé mohou 

využívat eTwinning mnoha způsoby. Například: 

- jako online zdroj nápadů a inspirace 

- jako nástroj k vytváření sítí a budování komunity 

- jako řešení při hledání partnerů pro mezinárodní projekty 

- jako žákovskou platformu pro spolupráci na projektech 

- jako prostředek dalšího vzdělávání 

 

Možnosti eTwinningu jsou mnohotvárné. Chcete-li vidět, jak eTwinning funguje, 

zaregistrujte se ještě dnes na www.etwinning.net.  

JAK SE ZAPOJIT DO ETWINNINGOVÉ KOMUNITY 

 

eTwinningová komunita je síť škol z celé Evropy. 

Na portálu se sice mohou zaregistrovat jen 



učitelé a ředitelé škol, avšak seznam přímých či nepřímých účastníků může být 

daleko delší, neboť se jedná o síť lidí, kteří mají zájem na vytváření vazeb a 

navazování přátelství prostřednictvím vzdělávání.  

 

Výhod zapojení do eTwinningu je celá řada, podobně jako aktivit, jež se tím nabízejí.   

Zapojíte-li se do jedné nebo více aktivit založených na mezinárodní spolupráci, 

obohatíte tím výuku a vnesete do třídy nový rozměr reálného života. 

 

Mezi eTwinningové aktivity patří: 

 

eTwinningové projekty: Vymyslete 

projekt s jednou nebo více zahraničními 

školami a ponořte se do mezinárodní spolupráce spolu se svými žáky. Registrované 

eTwinningové projekty mají přístup k obrovskému množství bezplatných, na míru šitých 

nástrojů (TwinSpace a projektový deník), které budou pomáhat jak vám, tak i vašim 

žákům.  

 

eTwinningové skupiny: Přidejte se k 

eTwinningové skupině a spojte se se 

zahraničními kolegy obdobných zájmů. Skupiny se liší podle zaměření – od učitelek 

mateřských škol po středoškolské učitele, skupiny jsou skvělým způsobem, jak 

diskutovat o jednotlivých nápadech, sdílet zkušenosti a učit se od partnerů. 

eTwinningové skupiny také provozují online platformy, které komunikaci a sdílení 

zjednoduší. 

Sdílení výukových materiálů: 

Studujte a sdílejte své zkušenosti s 

eTwinningovými partnery skrze oblast Zdroje  (Resources) na své pracovní ploše 

(platforma s omezeným přístupem). Kdekoli v oblasti pro vyhledávání výukových 

materiálů a LRE widgetu (Sdílení výukových materiálů provozované ministerstvy a 

vzdělávacími institucemi po celé Evropě) naleznete mnoho výtečných nástrojů, 

učebních plánů, referencí a vůbec inspiraci od nejrůznějších učitelů a expertů. 



Účastníci eTwinningu mohou i nahrávat vlastní výukové materiály, které potom ostatní 

budou hodnotit a díky tomu to budou živé a neustále se vyvíjející nástroje. 

 

Vzdělávací programy: Procvičte si 

konkrétní dovednosti nebo se seznamte s 

novým nástrojem v některém z řady online vzdělávacích programů eTwinningu. Tato 

týdenní až dvoutýdenní online školení se konají po celý rok pod vedením zkušených 

expertů a je to skvělý způsob, jak zdokonalovat ovládání ICT, práci s určitým nástrojem 

nebo na určitém předmětu, získat cit pro mezinárodní komunitu a dále se profesně 

vzdělávat. Všechny vzdělávací programy se odehrávají ve studijní laboratoři: 

http://learninglab.etwinning.net  

 

Workshopy zaměřené na další 

vzdělávání (PDW): Dvou až třídenní 

školení někde v Evropě vám umožní osobní setkání s vašimi zahraničnímu partnery. 

Každého PDW se účastní přibližně 100 učitelů z celé Evropy a workshopy jsou 

zaměřeny na různá témata nebo aspekty eTwinningové práce. Liší se podle rozsahu a 

jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro zkušené účastníky eTwinningu. 

 

 

Zmiňované aktivity zahrnují velký objem eTwinningových činností, a tak je pořád co 

objevovat a co se učit od partnerů v Evropě. Následující sekce vám pomohou s 

realizací v praxi. 

PORTÁL ETWINNINGU: POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ 

 

Portál eTwinningu je hlavní oblast, kde mohou účastníci eTwinningu hledat 

inspiraci a zapojit se do neustále rostoucí komunity evropských škol. V 

následující sekci vám popíšeme hlavní oblasti portálu a vysvětlíme vám, jak k 

sobě navzájem patří, jak to ukazuje tabule.  



 

Tabule 1. Portál eTwinningu 

 

Za prvé - proč se registrovat  

 Zaregistrujete-li se do aktivity eTwinning, stanete se součástí virtuální komunity 

učitelů, která před vámi otevře mnoho příležitostí: možnost používat eTwinningové 

nástroje ke komunikaci a spolupráci, sdílet zdroje a zkušenosti, účastnit se výukových 

programů, vyhledávat partnery pro projekt, začlenit se do tematické skupiny a potkat 

nové přátele!  

 

����    Tip: Komunita to jsou lidé: nezapomeňte popsat své zájmy a vtiskněte 

svému účtu vlastní styl! Tím zvýšíte pravděpodobnost, že snáz najdete 

podobně naladěné lidi a vytěžíte z eTwinningu maximum. 

 

 

  

Váš účet je místem, kde začíná vaše osobní 



eTwinningová cesta a kam budou přicházet ostatní učitelé, aby se zde s vámi setkali a 

prohlédli si vaše nápady a váš život v eTwinningu. Berte to jako virtuální domov, kde 

přivítáte své budoucí kolegy, a nenechávejte jej prázdný či anonymní! Registrace je 

krok, který vás jednoznačně identifikuje mezi všemi ostatními eTwinningovými uživateli 

a dá vám přístup na pracovní plochu a k nástrojům. 

 

eTwinning je pružný a přizpůsobí se vašim potřebám, zkušenostem a přáním. Můžete 

si zvolit vlastní úroveň své účasti.  

 

 

Jak se zaregistrovat 

 

Registrace probíhá ve dvou etapách, a to proto, aby se zajistila vysoká kvalita 

databáze škol a aby účastníci eTwinningu nenaráželi v uzavřené komunitě na spam či 

falešné profily. 

 

1. Předběžná registrace: zde budete 

požádáni, abyste si vytvořili uživatelské 

jméno a heslo a zadali svou e-mailovou 

adresu. Tyto tři údaje se poté používají pro 

všechnu následnou oficiální komunikaci, 

jako např.: oznámení z pracovního prostředí, 

upozornění týkající se vašich aktivit v eTwinningu, zprávy z CSS a NSS atd. Pokud 

zapomenete heslo, můžete kdykoli požádat o nové, a to vám bude zasláno na vaši e-

mailovou adresu. 

 

 

 

  

 

2. Úplná registrace: Jakmile dokončíte 

����    Tip: Nejlepší způsob, jak se začleníte, je když uvedete e-mailovou 

adresu, kterou používáte nejčastěji. 



předběžnou registraci, obdržíte od eTwinningového týmu e-mail s příslušným odkazem. 

Po kliknutí na tento odkaz budete přesměrováni na registrační formulář, kde budete 

moci registraci dokončit. Pokud tento e-mail nedostanete, kontaktujte prosím své 

národní podpůrné středisko, kde vám uvedený odkaz poskytnou.  

 

 

 

 

 

  

jakmile se dostanete k registračnímu formuláři, bude požádáni, abyste ověřili, zda vaši 

školu již nezaregistroval některý z kolegů. Je důležité neduplikovat zaregistrované 

školy, proto prosím věnujte chvilku času prověrce seznamu škol z vašeho regionu.  

 

 

 

 

Najdete-li svou školu, můžete ji zvolit, takže pak vy i vaši kolegové budete zobrazováni 

v rámci stejné instituce. Není-li škola na seznamu, zadejte prosím novou školu, a to 

tak, že vyplníte požadované informace. 

 

V této chvíli můžete pokračovat zadáváním osobních údajů a eTwinningových priorit. 

Zkuste sepsat jednoduchý a jasný námět projektu – který můžete kdykoli později 

aktualizovat - a použijte jazyky, které při komunikaci s ostatními preferujete. 

 

 

 

 

Registraci zahájíte zde: http://www.etwinning.net/cz/pub/preregister.cfm 

 

 

����    Tip: Jestliže tento krok nedokončíte, systém při přihlášení vaše 

uživatelské jméno a heslo pozná, nicméně se nebudete moci přihlásit 

řádně a používat uzavřenou oblast platformy. 

����    Tip: Dejte pozor na to, abyste neduplikovali registrovanou školu! To je 

jediná informace, kterou nebudete moci později měnit. 

����    Tip: Stále budete mít přístup ke svým osobním údajům, takže nemějte 

obavy, pokud změníte názor. 



Jak vytvořit „Můj profil“ 

 

Jakmile je registrace dokončena, 

můžete v sekci „Můj profil“ upravovat 

a/nebo aktualizovat původní informace. 

Váš osobní prostor je klíčem k 

vyhledání potenciálních projektových 

partnerů a nových kontaktů: 

nenechávejte prázdná místa tam, kde můžete vyplnit informace, které pomohou 

druhým, aby se o vás dozvěděli více. Proto jděte na pracovní plochu (s přihlašovacím 

jménem a heslem, které jste si právě vytvořili) a upravte svůj profil a přidávejte další 

podrobnosti a obrázky (svou fotografii, obrázek, který máte rádi, nebo avatar).  

 

Po kliknutí na „Upravit profil“ můžete přidávat, aktualizovat nebo upravovat sekci „Moje 

náměty na projekt“, ale i své osobní údaje a informace o vaší škole. Aby měla vaše 

prezentace osobnější ráz, vyplňte pole „Můj stručný profil“, krátký portrét, který se bude 

zobrazovat pod vaším jménem.  

 

 

 

 

 

Můžete také měnit svou dostupnost pro projekty Comenius a eTwinning podle svých 

odborných cílů a přání. 

 

Pokud pracujete pro různé školy nebo přecházíte na jinou školu, můžete přidat profil 

další školy a v novém osobním profilu si nastavit projektové preference. V rozevíracím 

menu nahoře můžete přepínat z jednoho profilu do druhého. Pamatujte, že vás se 

týkají jen data „Preference pro spolupráci s touto školou“ a školní a základní sekce 

sdílíte se svými kolegy.  

 

����    Tip: Obrázek u svého profilu můžete měnit podle chuti a momentální 

nálady: fotografie z dovolené, zvláštní místo ve vašem městě nebo vaše 

oblíbená květina, jak kvete. 

����    Tip: „Pracujete stále na této škole?“ Zaškrtněte, pokud vaše odpověď 

platí pro všechny profily škol! 



 

 

 

Pamatujte, že online komunita poskytuje několik nástrojů, jak se mohou lidé 

seznamovat – tak proč je všechny nevyzkoušet? Můžete přispívat do profilů druhých a 

na oplátku vám ostatní uživatelé mohou na „zeď“ psát své komentáře, reakce či zprávy. 

Proto je nadmíru záhodno, abyste se na ni čas od času podívali. 

 

  

 

 

 

Setkávání s kolegy, hledání partnerů  

 

eTwinning se díky tomu, že 

jsou v něm zaregistrovány 

tisíce učitelů z více než 

třiceti evropských zemí,  

stal výborným místem, kde 

se mohou učitelé setkávat, 

vyměňovat si nápady a 

diskutovat. Ačkoli je 

eTwinning primárně 

zaměřen na projekty, jde 

ještě o krok dál. Není to jen 

databáze pro vyhledávání partnerů a zahájení projektů. Je to také komunita 

profesionálů, místo schůzek s kolegy z celé Evropy.  

 

Zde budete mít příležitost sdílet nápady a zkušenosti, zahájit a rozvíjet projekty s 

dalšími učiteli. Zbývá jen otázka, kde a jak je najít. Platforma eTwinning nabízí spoustu 

nástrojů k navázání kontaktů, z nichž některé určitě budou vyhovovat vašim potřebám 

����    Tip: Znáte přísloví „ranní ptáče dál doskáče“? Nečekejte příliš dlouho, 

až ostatní přijdou za vámi; k úspěšnému využití nástrojů pro vytváření 

sociálních sítí je třeba vaší aktivní účasti! 



a očekáváním.  

 

 

Vytváření sítě a učení: eTwinningové skupiny, Vzdělávací programy, 

Učitelský blog  

Tyto nástroje jsou pro učitele místem, kde se mohou sejít nad společnými zájmy a kde 

najdou celou řadu aktivit, do kterých se mohou zapojit, jako jsou fóra, sdílení souborů, 

chat, studijní činnosti atd. Je to skvělý způsob, jak najít partnera a zahájit projekt!  

 

 

 

 Co to je:  Co lze dělat:  

eTwinningov

é skupiny  

Komunity učitelů zaměřené na určité téma. Jsou zde 

fóra, sdílení souborů, wiki, chatovací místnost atd. 

Témata a moderátory navrhují CSS a NSS nebo 

sami učitelé.  

Diskutovat o nápadech, sdílet 

zkušenosti, hledat tipy a rady, jak 

rozvíjet dané téma ve svých projektech a 

každodenní výuce.  

Vzdělávací 

programy  

Krátké intenzivní programy po internetu na řadu 

témat. Vede je expert a učitelé při nich aktivně 

pracují a diskutují.  

Rozvíjet své dovednosti, naučit se 

novým věcem, které mohu využít v 

učitelské praxi, obdržet rady a pomoc od 

expertů a ostatních učitelů. Účast na 

některých z nich je omezená, proto 

sledujte sekci „Profesní rozvoj“ na 

portálu eTwinningu. 

Učitelský 

blog  

Učitelský blog (Teacher’s blog) funguje již léta. 

Můžete se na něj dostat přes portál (Inspirace > 

Teacher's Blog) nebo na 

http://blog.eun.org/etwinning/. Vytvořili jej 

eTwinningoví učitelé, aby jim sloužil. Příspěvky lze 

vkládat v angličtině, francouzštině, němčině, italštině 

a španělštině. Některá NSS mají i vlastní blogy na 

svých národních webových stránkách.  

Do toho! Čtěte, komentujte, přispívejte 

(chcete-li přispívat, kontaktujte 

christina.crawley@eun.org). Určitě 

zde najdete zajímavé příspěvky a 

diskuse.  

 

 

Tabule 2. Nástroje pro vytváření sítí, učení a inspiraci 



 

Prohlížení nápadů: hledání inspirace a kontaktování podobně 

smýšlejících lidí  

Učitelské profily nejsou jedinou věcí, kterou můžete v eTwinningu vidět a zkoumat. 

Můžete zde také najít spoustu příkladů osvědčených postupů, námětů na projekty, 

nápady… V mnoha případech je mohou uživatelé označit štítkem, aby tak sdíleli své 

názory se zbytkem komunity. Prostudujte si projekt, který vám připadá lákavý, a poté 

může kontaktovat učitele, kteří se ho účastnili. Nebo si vyhledejte nějaký zajímavý 

nápad a podívejte se, kdo všechno má na něj stejný názor. Také přidejte vlastní 

komentář a hodnocení; takto vás mohou ostatní uživatelé zpětně dohledat. Je to 

výtečné startovní místo pro navázání kontaktu s kýmkoli a ke zjišťování možností 

společného projektu.  

 

 Co to je:  Co lze dělat:  

Galerie, 

vyhledávače 

projektů  

Příklady úspěšných projektu se v eTwinningu šíří rychle, 

jak na portálu CSS, tak i na mnohých webových 

stránkách NSS. Můžete si vyhledat projekty, jež obdržely 

certifikát kvality nebo evropskou cenu, nebo ty, které byly 

vybrány pro jejich kvalitu. Rovněž máte k dispozici 

nástroje, se kterými můžete vyhledat jakýkoli projekt s 

pomocí různých filtrů (veřejný TwinSpace, věk, předmět, 

jazyk…).  

Prohlížejte si projekty, podívejte se na ně. 

Najdete nejen spoustu dobrých nápadů, 

ale také učitele, kteří je vymysleli. Najdete-

li projekt, který by vás lákal, ať již svým 

předmětem, nebo provedením, neváhejte 

kontaktovat učitele. Třeba budou mít zájem 

začít podobný projekt.  

Balíčky  Balíčky a moduly jsou náměty na projekty a aktivity, které 

najdete na portálu CSS. Ve svém profilu můžete označit, 

zda chcete zahájit projekt s využitím některého z 

existujících balíčků. Balíčky také mohou eTwinningoví 

uživatelé hodnotit.  

Pomocí vyhledávače partnerů (viz níže) 

můžete najít další učitele, kteří by chtěli 

pracovat se stejným balíčkem jako vy. 

Vidíte také, jaké obdržel balíček hodnocení 

a kdo je udělil (nebo můžete udělit své 

vlastní). Takto můžete potkat a kontaktovat 

učitele, kteří sdílejí vaše názory na 

konkrétní balíček nebo modul.  

„Já také“  Vstoupíte-li do profilu učitele, můžete si přečíst jeho 

náměty na projekt. Přímo pod nimi najdete tlačítko „Já 

také“ („Me too“). Líbí se vám ten námět? Pak klikněte na 

„Já také“ a budete přidáni na seznam lidí, kterým se také 

líbí.  

Vyjádření „Já také“ nutně neznamená, že 

musíte zahájit tento projekt s tímto 

učitelem. Je to jen způsob, jak každému 

sdělit, že se vám daný nápad líbí, a jak se 

začlenit mezi učitele se stejným názorem.  

 

Tabule 3. Hledání nápadů, propojování nápadů. 



 

Vyhledávání partnerů: vyhledávače partnerů, fórum  

 

Hledáte-li možného partnera, mějte na paměti, že ne 

všichni účastníci eTwinningu jsou členy skupin, objevují 

se v galeriích nebo jsou vyhledatelní přes štítky. Také 

byste měli mít jasnou představu o tom, jak by měl projekt, 

který chcete zahájit, vypadat: z jaké země nebo města by 

měla být partnerská škola, pro jakou věkovou kategorii, 

jaký bude předmět NEBO zda se třeba jen chcete dostat k profilu někoho, koho již 

znáte (virtuálně či osobně), a přidat ho ke svým kontaktům. Je-li tomu tak, pak vám 

budou k užitku následující nástroje.  

 

 Co to je:  Co lze dělat:  

Vyhledávání 

partnerů  

Na své pracovní ploše máte přístup k tomuto 

nástroji na kartě „Hledání partnerů“. U 

jednoduchého vyhledávání zadáte jméno učitele, 

název školy nebo nějaké jiné klíčové slovo. U 

pokročilého vyhledávání máte k dispozici několik 

filtrů, které se dají kombinovat, a to včetně užití 

balíčku. 

Ve výsledcích vyhledávání se vám 

objeví všichni eTwinningoví uživatelé 

splňující vaše kritéria. Podívejte se na 

seznam nebo zadejte nové 

vyhledávání, pokud máte výsledků 

příliš mnoho. Učitele můžete přímo ze 

seznamu pozvat mezi své kontakty. 

Tento nástroj použijete i tehdy, když 

chcete přidat konkrétní osobu.  

Vyhledávání 

partnerů pro 

projekt 

Comenius  

Na štítku „Můj profil“ můžete označit, zda chcete 

zahájit jste připraveni zahájit projekt Comenius. 

Kliknete-li na „Jsem připraven/a navázat partnerství 

v rámci programu Comenius“, dostanete se na 

vyhledávač partnerů se třemi možnými filtry: země, 

předmět a jazyk. Všichni učitelé, které zde najdete, 

označili „Ano“. (Co je Comenius? Viz kapitolu „Za 

hranicemi eTwinningové platformy”) 

Mezi eTwinningovými projekty a 

ostatními projekty Comenius je 

spousta možných synergií a interakcí. 

Možná budete chtít začít spolupráci v 

programu Comenius, buď 

samostatnou nebo nějakým 

způsobem napojenou na eTwinning. 

Pokud ano, je toto vynikající nástroj k 

vyhledání partnera.  

Fórum  Na štítku „Hledání partnerů“ máte přístup k fóru. 

Tam učitelé publikují své nápady a návrhy na 

projekty. Jak vidíte, fórum je docela aktivní a 

Máte-li nápad na projekt a nechcete-li 

čekat, až někdo z učitelů navštíví váš 

profil, publikujte nápad zde. Nebo 



pravidelně se v něm objevují nové příspěvky. 

Kliknete-li na téma, budete navedeni na celý text s 

odkazem na profil učitele. Příspěvky si také můžete 

filtrovat pomocí klíčového slova.  

projíždějte příspěvky a odpovídejte na 

ty, které vám připadají zajímavé. 

Můžete také zajít do profilu 

učitele/učitelky a poslat mu/jí e-mail.  

 

Tabule 4. Vyhledávání partnerů 

 

 

 

Pár tipů: nejde jen o to najít, přidat a začít  

 

Stejně jako v kterékoli jiné komunitě platí i zde určitá pravidla netikety, jež je třeba 

dodržovat. Ne každý učitel, kterého kontaktujete, musí být „perfektní“ partner pro váš 

projekt. Ve skutečnosti můžete potkat učitele, jejichž práce se vám líbí, jejichž názory 

sdílíte nebo s nimiž si vyměňujete materiály, ale nakonec to nemusí být ta pravá volba 

pro nový projekt; třeba nemusí být kompatibilní věk vašich studentů, předměty, které 

vyučujete, nebo typ projektu, do něhož se chcete zapojit. Níže uvádíme pár tipů, které 

vám pomohou kontaktovat kolegy a případně najít partnera. 

  

 Nepřidávejte nikoho, aniž 

byste s ním byli předem ve 

spojení: Pokud najdete 

někoho, s kým byste chtěli 

pracovat, nezačínejte tím, že 

mu pošlete pozvánku do 

svých kontaktů. Předtím 

zkuste navázat kontakt a 

zjistit, zda i ten druhý má zájem. Kontakt můžete také navázat ve skupině nebo při 

vzdělávacím programu tak, že odpovíte na příspěvky ve fóru nebo odešlete e-mail.  

 

 

Pozor na kulturní specifika: Mějte na paměti kulturní rozdíly mezi účastníky. 



Stejný text může být v různých zemích vnímán různě, někde jako příliš formální, 

jinde jako příliš neformální, a některá slova mohou mít v různých překladech celou 

škálu významů. Když píšete, vyjadřujte se jasně, uvážlivě a zdvořile, a pokud 

budete číst něco, čemu nebudete rozumět nebo co se vám nebude líbit, dříve než 

se uchýlíte k soudům, požádejte o vysvětlení (a buďte připraveni, že stejně tak 

můžete být požádáni i vy!).  

 

Zaveďte si 'netiketu': Pokud si zavedete soubor pravidel netikety, kterých by měl 

každý dbát, jako jsou termíny pro odesílání dokumentů nebo odpovědi na zprávy, 

snažte se je dodržovat. Pokud to nejde, pošlete alespoň svému partnerovi 

oznámení, že jste jeho zprávu obdrželi. A pokud se nakonec rozhodnete s daným 

učitelem nespolupracovat, jasně mu to sdělte. To je mnohem lepší, než ho 

zanechávat v očekávání dalších zpráv od vás.  

 

 

Procházejte všechny informace: Narazíte-li na nápad, který se vám líbí, 

prostudujte projekty, do nichž se daný učitel zapojil; sledujte, kolik jich dokončil… 

díky tomu nahlédnete, jak projektové nápady docházejí naplnění. 

 

 

Spojte věci dohromady: Našli jste 

potenciálního partnera a chcete 

společně pracovat. Než se „vážně“ 

pustíte do projektu, měli byste vzít 

v úvahu celou řadu otázek. 

Odpovědi na tyto otázky nemusí 

být shodné, ale měly by být 

alespoň do jisté míry 

komplementární a umožňovat 

opravdovou spolupráci mezi partnery. Vy například učíte přírodní vědy a chtěli 

byste zpracovávat projekt věnovaný životnímu prostředí. Můžete mít partnera, který 

ke stejnému tématu přistupuje z pohledu ekonomie nebo etiky a má v plánu projekt 



spojující obě tato hlediska. Dále vám některé tyto otázky ukážeme. Sestavením a 

vyplněním podobného dotazníku, jako je ten níže uvedený, se možná hned v 

počátku vyjasní důležité věci. 

 

 

Tabule 5. Dotazník k navázání funkčního vztahu. 

 

 

Už jste připraveni? Potkali jste zajímavé lidi a mezi nimi i potenciálního partnera? 

Domluvili jste se na spolupráci a zjistili jste, že je spolupráce možná? Pak je ten pravý 

čas pustit se do práce na projektu. V další sekci naleznete ještě více rad pro zdárnou 

spolupráci.  

 

 

 

Dotazník – Jak budeme spolu pracovat?  

� Jaká témata bychom chtěli společně zpracovat?  
� Jakých cílů chci dosáhnout s eTwinningovým projektem? Jaké cíle máme 

společné?  
� Máme podobný pedagogický přístup?  
� Jakým jazykem (jazyky) můžeme komunikovat? A naši žáci?  
� Jsem obeznámen se školním systémem partnerské školy? 

Hodí se k sobě naše školy a třídy?  
� Pokud by měl projekt trvat déle než rok, budeme ho plánovat pro různé skupiny 

dětí nebo pořád pro ty samé?  
� Jaké by měly být výsledky?  
� Jaké jsou u nás prázdniny? - je společná práce vůbec možná?  
� Kolik času týdně / ročně chceme projektu věnovat?  
� Jaké technologie chceme používat ke spolupráci s našimi žáky?  
� Jak můžeme realizovat projekt ve třídě? A jak přimějeme žáky k účasti?  
� Dostupnost: Jak se můžeme rychle a jednoduše navzájem zkontaktovat?  
� Jaké komunikační kanály chceme používat (e-mail, telefon, chat)?  

 

  



ZAPOJTE SE DO ETWINNINGOVÉHO PROJEKTU 

 

Následující sekce se zaměří na veškeré 

kroky eTwinningového projektu: od fáze 

plánování, poté co jste našli partnera, až 

po pokračování projektu a vyhodnocení 

výsledků. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Výhody plánování  

Nyní, když jste našli vhodné partnery, se můžete posunout k dalšímu kroku, a sice k 

plánování projektu. Než se do toho pustíte, musíte mít jistotu, že jsou cíle a přínos 

projektu jasné.  

 

Při sestavování projektového plánu se v první řadě vyjeví, co vlastně je potřeba 

naplánovat. Jakmile váš tým začne plán realizovat, budete již například vědět, kdy se 

od vašich dětí očekávají první výsledky, kdy mohou žáci zvolnit tempo a věnovat se 

spíše práci ve třídě a kdy bude projekt končit a bude možné jej prezentovat národnímu 

podpůrnému středisku a ucházet se o certifikát kvality.  

 

Plánování vám rovněž umožní zjistit, kdy bude zapotřebí větší pružnosti. Pokud 

například mají vaši žáci v určité fázi projektu udělat interview s nějakou osobou, je 

třeba na to pomyslet již během plánování, neboť splnění daného úkolu bude závislé na 

časových možnostech té osoby. Proto by váš plán měl pamatovat u takového úkolu na 



flexibilitu.  

 

 

Čeho chceme dosáhnout? Stanovení cílů  

V první etapě byste měli začít stanovením jasných cílů. Pokuste se spolu se svým 

týmem zjistit, čeho chcete dosáhnout, položte si otázky: Co chceme společně 

uskutečnit? Nebo prostě Proč to děláme? 

 

Uvažovat nad těmito otázkami můžete spolu se svými partnery pomocí nástrojů, které 

vám nabízí pracovní plocha eTwinningu, jako je poštovní schránka nebo nástěnky v 

profilu. Díky tomuto vybavení si můžete v celém týmu vyměňovat odpovědi na dané 

otázky, a to jak synchronizovaně, tak i asynchronně.  

 

Vaše postřehy a týmová diskuse by měly vést k tomu, že si nadefinujete M.O.U.D.Ré 

(S.M.A.R.T.) cíle. Moudrými máme na mysli:  

• Měřitelné: lze kontrolovat úspěch či neúspěch. 
• Omezené časově: omezené harmonogramem a termíny. 
• Určité: jsou stručně a jasně formulované.  
• Dohodnuté: souhlasí s nimi celý tým  
• Realistické: lze jich dosáhnout s ohledem na schopnosti žáků a projektová 

omezení.  
 

 

 

 

 

 

 

Váš tým by si měl nakonec opatřit poměrně stručný a srozumitelný seznam cílů. Kvůli 

transparentnosti a archivaci projektu je možné tento seznam oficiálně oznámit 

prostřednictvím služby pracovní plochy eTwinningu - projektového deníku.  

 

Vzor seznamu cílů  

 Název projektu: Rozvíjení výzkumných a studijních dovedností  

���� Získat základní znalosti o prezentacích OpenOffice: Impress, editor OpenOffice Maths, „open 
source“ matematický software Geogebra www.geogebra.org, open-source grafický software.  

����    Tip: Je důležité mít na paměti, že vaše projektové cíle musí být ve 

shodě s učebními osnovami všech zúčastněných stran a že musí 

prospívat rozvoji osobních, sociálních a odborných dovedností žáků. 



���� Napomoci osvojení základních numerických a geometrických dovedností, rozšířit informovanost a 
chápání dalších předmětů z učebních osnov.  

���� Zlepšit dovednosti v oblasti ICT, zejména ve vztahu k začlenění ICT do výuky coby studijních 
nástrojů.  

���� Vyvinout strategie zajišťující zapojení studentů.  
���� Rozvíjet schopnosti kritického myšlení při vyhledávání, selekci a shromažďování relevantních 

informací.  
Tabule 6. Seznam cílů 

 

Společné sestavení plánu  

Než začnete sestavovat plán, musí váš tým zaručit, že při každém rozhodování, které 

se bude v této fázi dělat, bude mít na zřeteli vytyčené cíle.  

 

 

 

Při sestavování plánu projektu by měl váš tým odpovědět na následující otázky:  

• Co se má udělat? (Úkoly)  
• Kdo to má udělat? (Žák nebo žákovský tým)  
• Kdy? (Termíny)  

 

Až bude odpovídat na tyto otázky, musí váš tým splňovat určité podmínky a vyrovnat 

se s jistými omezeními, aby byl zaručen zdárný průběh plánování projektu.  

 

 

Úkoly  

Pokud jde o úkoly, měli byste se nejprve ujistit, zda tyto úkoly odpovídají schopnostem 

vašich žáků. Musíte také zajistit, aby nevyžadovaly více úsilí a času, než si s ohledem 

na studijní plán zaslouží.  

 

Žák nebo žákovský tým  

Až budete přidělovat úkoly, musíte zajistit spravedlivé rozdělení zodpovědnosti mezi 

žactvo. Také byste se měli dohodnout, jakým způsobem spolu budou žáci 

komunikovat. Navíc si musíte vymyslet způsob, jak budete na jejich práci dohlížet (vizte 

následující sekci).  

 

����    Tip: Nebojte se již v této fázi zapojit své žáky. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny  

Termíny všech úkolů musí být reálné a musí připouštět určitou pružnost. Také nesmějí 

kolidovat s termíny prázdnin nebo zkouškovým obdobím kteréhokoli z partnerů. Na 

pracovní ploše eTwinningu máte k dispozici poštovní schránku (na hlavní stránce) a 

nástěnku (v profilu), díky nimž může váš tým společně dojednávat, jaké úkoly se budou 

během projektu plnit, kdo je bude plnit a kdy mají být hotovy. Pracovní plocha 

eTwinningu poskytuje nezbytné nástroje k sestavení plánu, který by měl být formulován 

stručně a jasně. Další věcí, kterou nabízí pracovní plocha, je možnost zveřejnit 

podrobnosti o projektu.  

 

  

Vzorový plán  

Úkol  Žáci  Termín  Supervizor  Cíl  Technologie  

Rovnice pro tento 

den  

Všechny týmy  Konec 1. týdne  Učitel 1  Základní znalosti 

Geogebry  

Geogebra  

Nejlepší výkres  Individuální 

provedení  

Konec 2. týdne  Učitel 2  Základní znalosti of 

„open source“ 

grafického 

softwaru.  

Open-source 

grafický software  

Nejlepší článek na 

Wikipedii  

Týmy A a D  3. a 4. týden  Oba učitelé  Výběr a 

shromáždění 

informací.  

Wikipedie  

Nejlepší novinový 

článek  

Týmy B a C  3. a 4. týden  Oba učitelé  Rozvíjení 

schopností 

Blogger  

Wordpress  



kritického myšlení.  
 

Tabule 7. Příklady plánování projektu 

 

 

 

Kontrolní seznam  

√  X  Zeptali jsme se: čeho chceme společně dosáhnout?  

√  X  Odpověď jsme formulovali do MOUDRých cílů.  

√  X  Naše MOUDRé cíle jsou v souladu s učebními osnovami každého z 

partnerů.  

√  X  Naše MOUDRé cíle prospívají rozvoji dovedností našich žáků.  

√  X  Sestavili jsme stručný a jasný seznam cílů a zveřejnili jsme jej.  

√  X  Zeptali jsme se: co se má udělat? Kdo to má udělat? Kdy?  

√  X  Projektové úkoly odpovídají schopnostem našich žáků.  

√  X  Projektové úkoly vyžadují rozumné úsilí a čas.  

√  X  Naše projektové úkoly jsou spravedlivě rozděleny mezi žáky.  

√  X  Byly určeny komunikační prostředky žáků.  

√  X  Byl nastaven systém dohlížení na žáky.  

√  X  Termíny jsou reálné a pružné.  

√  X  Termíny zohledňují prázdniny a zkoušková období v partnerské škole.  
 

Tabule 8.  Doporučené body k zamyšlení na konci fáze plánování. 

����    Tip: Plánování je nepřetržitý proces, který se vyskytuje během celého 

projektu. Určitě informujte své partnery v případě, že by nastalo něco 

neočekávaného. 



TWINSPACE: ZAPOJTE SVÉ ŽÁKY 

 

V eTwinningu jde zajisté o spolupráci mezi 

učiteli, ale ještě důležitější je spolupráce 

mezi žáky. Zkuste se neomezovat jen na 

paralelní práci, kdy každý partner plní 

svou sadu úkolů a potom se porovnávají 

výsledky, a zapojte žáky od samého 

počátku do společné práce. 

 

Projekt TwinSpace byl vyvinut právě z tohoto 

důvodu a je to tedy místo, kde se takováto spolupráce může odehrávat. Žáci mohou 

pracovat společně se svými spolužáky, stejně jako se svými projektovými partnery a 

používat přitom řadu nástrojů. 

 

Podrobný návod krok za krokem, jak používat TwinSpace, najdete na: 

http://www.etwinning.net/cz/pub/help/twinspace_guidelines.htm 

 

 1. Přidělení uživatelských práv 
 

Pokud přidáváte své žáky na TwinSpace, musíte si 

nejprve rozmyslet, jaká uživatelská práva jim chcete 

přisoudit. Samozřejmě můžete tyto funkce kdykoli 

změnit. 

- Pupil Member (Žák - účastník): se může účastnit 

„Žákovského koutku“ (Pupils’ Corner), reagovat na příspěvky 

ve fóru, účastnit se skupinových chatů a nahrávat soubory a 

fotografie. 

- Pupil Administrator (Žák - administrátor): může provádět 

výše uvedené a navíc vytvářet oblasti „Aktivity“ (všimněte si, že 

obsah mohou publikovat jen učitelé - administrátoři). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Začínáme 

 

Jakmile mají žáci přístup do TwinSpace, mohou 

se pustit do dalších kroků: 

 

Vytvoří si vlastní profil: Každý žák si může 

vytvořit svůj osobní profil, a to tak, že nahraje 

svou fotografii, popíše své zájmy, koníčky, 

oblíbená jídla atd. (Všimněte si, že všechny 

informace z profilu zůstávají neveřejné v 

TwinSpace a nejdou vidět nikde jinde).  

 

 

Seznámí se s ostatními: Žáci si mohou procházet profily svých spolužáků a partnerů a 

seznamovat se s nimi. Také se mohou seznámit tak, že jim odešlou interní mailovou 

zprávu nebo dají příspěvek na nástěnku. 

 

 

3. Společná práce 

 

����    Tipy:  

- Přidělte žákům administrátorská práva, aby se mohli podílet na 

vzhledu a vývoji TwinSpace (zejména starší žáci). 

- Přidělte administrátorská práva některým žákům, kteří mají v 

projektu určitou manažerskou roli. 

- Přidělte žákům členská práva, pokud pracují ve větší skupině a 

mají plnit sadu jasně vymezených úkolů (zejména mladší žáci). 

  



a. Pupils’ Corner (Žákovský koutek): Tato oblast je věnována „pouze žákům“. Má to 

být oblast, kde si mohou žáci navzájem klást otázky, sdílet informace a budovat 

přátelství - třeba i mimo práci na projektu. Učitelé samozřejmě mohou do koutku 

vstupovat a případně jej i moderovat, pokud je to nutné; nicméně to i nadále zůstává 

oblastí samotných žáků pro žáky. 

 

 

Co mohou v Źákovském koutku dělat? 

 

• Základ témata ve fóru a reagovat na 

ně 

• Přispívat na wiki 

• Vyměňovat si soubory 

 

 

 

 

b. Využití TwinSpace jako celku: V průběhu celého projektu se mohou žáci 

prostřednictvím TwinSpace zapojit do velkého počtu aktivit. Mohou pracovat 

individuálně nebo ve skupině podle toho, jak učitelé aktivity nastavili. 

 

Všichni žáci mohou používat následující nástroje: 

 

Chat: každý TwinSpace je vybaven privátní chatovací místností, kde mohou učitelé a 

žáci chatovat v reálném čase. Tento nástroj také umožňuje vedlejší diskuse mezi 

účastníky. Například učitelé mohou chatovat na probíhajícím chatu mezi žáky. 

 

Wiki: je ideální nástroj ke spolupráci, žáci mohou prostřednictvím wiki zpracovávat 

společné dokumenty a aktivity. Podobně jako na Wikipedii může každý přispět k 

finálnímu produktu. 

 



Fórum: je alternativou chatu v reálném čase, ve fórech mohou žáci diskutovat v delším 

časovém úseku. Fórum je též vynikající způsob, jak mohou žáci okomentovat konkrétní 

úkol. 

 

Blog: všichni žáci mohou přispívat na projektový blog i na blogy v oblasti Aktivity. Blog 

je dobrý způsob, jak si procvičit psaní a tvořivost. 

 

Webový obsah: nejvšestrannější nástroj, pokud jde o tvorbu a vkládání obsahu, 

všichni žáci mohou psát a přidávat obsah (texty, fotografie, video soubory atd.) na 

stránky webového obsahu. Je to ideální oblast pro předvádění výsledků práce. 

 

Archivy souborů: slouží k uchovávání všech dokumentů, videí, prezentací atd. v 

prostředí TwinSpace daného projektu, žáci mohou nahrávat neomezené množství 

souborů, jejichž velikost nesmí překročit 20 MB. 

 

Galerie obrázků: Podobně jako v případě archivu souborů mohou žáci stejným 

způsobem nahrávat fotografie do této galerie. 

 

 

Žáci - administrátoři mohou navíc používat následující nástroje: 

 

Tvorba aktivit: žáci - administrátoři mají možnost přispívat k vývoji struktury a vzhledu 

celého TwinSpace tím, že budou vytvářet oblasti Aktivit v sekci Aktivity a nástroje, které 

lze v jejich rámci používat. 



SDÍLENÍ VÝSLEDKŮ A OCENĚNÍ 

 

Pokud zpracováváte eTwinningový 

projekt, znamená to, že jste někdo, kdo 

chce svým žákům poskytnout co 

největší šanci na úspěch tím, že jim 

nabídne možnost výměny, sdílení, 

spolupráce a rozšiřování obzorů. 

 

 

Realizací tohoto typu projektu vnášíte specifický vklad ke zvyšování kvality výuky. 

Možná si to neuvědomujete, ale praktiky, které ve svém projektu provádíte, ať již 

jednoduché nebo složité, představují studijní bohatství a jsou to techniky, které si 

zaslouží, abyste se o ně podělili, a které by měly být dány ve známost a ke 

zhodnocení celé evropské vzdělávací komunitě.  

Vstupte do dynamické sítě, která změní každodenní profesionální život každého a kde 

lze vzájemně obohacovat svá know-how a která poskytuje neocenitelnou pomoc 

začínajícím učitelům.  

Následující kapitola se zaměřuje na pět hlavních nástrojů ke sdílení výsledků, přístup k 

podpoře a ocenění: 

1. Projektový deník 

2. Zveřejnění TwinSpace 

3. Zdroje materiálů 

4. Certifikáty kvality 

5. Ceny 

1. PROJEKTOVÝ DENÍK k uchovávání záznamů a udržování spojení s 

národním podpůrným střediskem (NSS) 



„Projektový deník“, ke kterému se dostanete v sekci „Mé projekty“, používejte od 

samého počátku projektu, ať máte uchovány záznamy komunikace se svým 

partnerem (partnery) a abyste byli ve stálém spojení se svým NSS.  

Do Projektového deníku mají přístup jen projektoví 

partneři, takže je to nástroj pro správu projektu (žáci 

pracují pouze v prostředí TwinSpace, které bude 

popsáno níže). Partneři si mohou v deníku sdělovat své 

myšlenky ať již mezi sebou, nebo se svými NSS. 

 

Nástroj podpory! Partneři projektu mají přístup do 

Projektového deníku a ten může tím pádem fungovat jako prostředek podpory pro 

celou skupinu: Podpory mezi partnery a podpory z NSS. Pokud máte vy nebo vaši 

partneři další dotazy, můžete si zvolit sdílení svých záznamů v Projektovém deníku se 

svým NSS, který vám rychle odpoví a poskytne rady a tipy, jak postupovat dále. Tato 

služba je také vynikající ke sdílení osvědčených postupů! 

Několik rad k příspěvkům do Projektového deníku: 

- Informujte své NSS o průběhu projektů, o tom, jak postupuje vaše práce na 
projektu, popisujte konkrétní zkušenosti, své názory, otázky a myšlenky. 

- Oznamujte činnosti, které provádíte postupně v průběhu celého projektu: 
počáteční pracovní plán, poté aktivity, instrukce, výsledky, problémy, na které 
jste narazili, které jste překonali, své dojmy, otázky, zdary a nezdary, zkrátka 
cokoli, o čem si myslíte, že byste se o to měli podělit s ostatními partnery;   

- Připravte si všechny podklady, které potřebujete k sestavení zprávy o 
projektu, k sepsání prezentace, abyste se mohli ucházet o Certifikát kvality 
a/nebo se přihlásit do soutěže; 

- Diskutujte o faktorech úspěchu a výzvách, jež před vámi stojí, abyste se 
poučili z vlastní zkušenosti, a vytvářejte zdroje ke sdílení těchto znalostí. 

2. Zviditelněte svou práci ZVEŘEJNĚNÍM TWINSPACE 

Dalším způsobem, jak sdílet své zkušenosti, je zveřejnění celé - nebo jen části - 

společné virtuální projektové platformy TwinSpace.  



 

Zviditelnit prostředí TwinSpace, které 

používáte k práci na projektu, pro širší 

veřejnost může sloužit jako cenný 

vyhodnocovací nástroj pro: 

- vás  
- projektový tým  
- žáky  
- školy 
- NSS a CSS  

 
 

 

Kromě toho, že je to vynikající nástroj k vyhodnocování, je to také užitečný systém pro 

všechny učitele, kteří potřebují pomoc, než se pustí do tohoto dobrodružství, nebo při 

zdokonalování své praxe a kteří hledají nápady, metody a konkrétní příklady. A 

konečně eTwinning je komunitou škol a učit se od sebe navzájem je vskutku ten 

nejlepší způsob, jak se ve své práci pohnout dopředu. 

 

Jak zveřejníte svůj TwinSpace? Stručně řečeno je to ten nejrychlejší a nejjednodušší 

způsob, jak spustit systém sdílení a hodnocení. Chcete-li zveřejnit celé prostředí 

TwinSpace nebo jen jeho část, vyberte v sekci „Úprava“ („Manage“) na svém panelu 

Aktivity „Zveřejnit“ („Publish"), nebo „Skrýt“ („Hide“). Toto právo mají pouze učitelé - 

administrátoři; nicméně vždycky je dobré se na veřejném obsahu dohodnout s celým 

týmem. 

 

 

 

3. 

Sdílejte VÝUKOVÉ MATERIÁLY se svými evropskými partnery  

Ať máte dostatek zkušenosti, nebo 

jste teprve začátečníci, realizovat 

����    Tip:  

Přihlásíte-li se do soutěže o evropské ceny, nezapomeňte alespoň část 

svého TwinSpace zveřejnit, aby se na něj mohli posuzovatelé podívat. 



projekt znamená být inovativní a objevovat nové aktivity a pracovní metody.   

 

 

Z tohoto důvodu nabádáme účastníky eTwinningu, aby spolu sdíleli a používali takové 

zdroje, jako například: 

- dobrý příklad využití TwinSpace, který třeba navrhli a schválili všichni žáci;  
- aktivita, pomocí které zapojit žáky do projektu od samého jeho počátku;  
- nástroj k vyhodnocení samostatné nebo skupinové práce; 
- metoda, pomocí které mohou žáci efektivně vyhledávat na internetu informace 

o tématech, která zpracovávají; 
- a … stovky dalších nápadů, které byly během projektů vyzkoušeny.  

 

Všechny tyto „osvědčené postupy“ jsou zdroje, jež lze snadno sdílet! Pracovní plocha 

eTwinningu je vynikající pramen eTwinningových zdrojů, které vytvořili učitelé a žáci k 

užitků učitelů a žáků. Zdroje jsou vyhrazeny pouze pro zaregistrované uživatele. 

Sdílení zdrojů je také skvělý způsob, jak navázat nové kontakty! 

Konkrétně tedy klikněte na „Zdroje“ na své Pracovní ploše. Zde pak můžete: 

� Hledat zdroje, které doporučili jiní učitelé 
� Vložit své vlastní zdroje, aby je mohli 

používat ostatní 
� Upravit své příspěvky a aktualizovat je, 

kdykoli budete chtít. 
 

4. Ocenění a odezva formou CERTIFIKÁTŮ KVALITY  

eTwinningové certifikáty kvality jsou určeny k ohodnocení vaší práce a práce 

vašich dětí. Jsou dva druhy: Národní certifikát kvality a Evropský certifikát 

kvality. Pokud projekt skončil nebo postupuje a rozvíjí se a vykazuje konkrétní 

výsledky, můžete u svého NSS podat žádost o udělení Certifikátu kvality.  

Národní certifikáty kvality udílejí individuálně národní podpůrná střediska na národních 

úrovních, zatímco Evropský certifikát kvality se uděluje jednou za rok těm oceněným, 



jejichž alespoň jeden z partnerů obdržel národní certifikát kvality ve své zemi. Proto 

nabádejte své partnery, aby si o certifikát také zažádali! 

Jak tedy konkrétně požádat o národní certifikát kvality:  

- Klikněte na tlačítko „Certifikát kvality“, které najdete na své 

pracovní ploše v sekci „Mé projekty“. 

- Vyplňte formulář, jenž se objeví (nejlépe ve svém rodném jazyce, 

neboť jej bude vyhodnocovat vaše NSS) 

- Vaše národní podpůrné středisko vyhodnotí váš projekt a o výsledku 

udělování národního certifikátu kvality budete informováni e-mailem. 

 

 
Můžete obdržet i Evropský certifikát kvality, pokud alespoň 

jeden z vašich partnerů také získá národní certifikát kvality. 

Všechny projekty, jež obdrží Evropský certifikát kvality, jsou 

vyhlašování jednou do roka (září/říjen) na portálu eTwinningu. 

 

 

Účastníci eTwinningu, kteří obdrželi Evropský certifikát kvality, jsou poté oprávněni se 

zúčastnit soutěže o evropské Ceny eTwinningu (viz další sekci). 

5. Soutěž o eTwinningové ceny  

Každoročně vyhlašuje eTwinning soutěž o 

evropské Ceny eTwinningu. Chcete-li se do této 

soutěže přihlásit, musí mít váš projekt Evropský 

certifikát kvality (viz výše).  

 

Soutěž o evropské Ceny eTwinningu se pořádá každý rok a její finalisté jsou 

vyhlašováni na výroční eTwinningové konferenci, jež se koná v únoru až březnu. 

Partneři projektu si podávají přihlášku po internetu a koneční vítězové a druzí jsou 

zváni na konferenci osobně. Cena pro hlavní věkové kategorie soutěže je účast na 

eTwinningovém kempu, kde se mohou žáci a učitelé setkat tváří v tvář se svými 



protějšky a strávit společně necelý týden na slunném místě. 

Více informací o evropských cenách: 

www.etwinning.net/cz/pub/awards/european_prizes.htm  

 

Národní ceny 

Národní podpůrná střediska ve většině evropských zemí také pořádají soutěže na 

národní a/nebo místní úrovni. Informace o takovýchto soutěžích lze najít na webových 

stránkách NSS: http://www.etwinning.net/cz/pub/help/nss.htm . 

 

 

 



PŘÍSTUP A PŘÍSPĚVKY KE ZDROJŮM  

 

eTwinning vám též dává přístup k výukovým zdrojům (např. flashovým 

simulacím, hrám, pokusům, prezentacím) a učebním pomůckám (tj. k menším 

zdrojům, jako jsou fotografie, videa, zvukové soubory) - které se vám budou 

hodit při přípravě vyučovací hodiny nebo které můžete použít přímo ve třídě 

spolu se svými žáky. 

 

Tím, co rozvíří vaši představivost, nemusí být vždy obsah samotného výukového 

materiálu, ale třeba jen jiný přístup k tématu. Zkuste probudit v žácích zvědavost menší 

flashovou animací nebo dopřejte aktivním žákům, ať si otestují své znalosti praktickým 

cvičením.  

 

 

Interní eTwinningové výukové materiály 

 

Na eTwinningové platformě je několik míst, kde lze hledat výukové zdroje:  

1. Oblast Zdroje, jež je přístupná z menu na pracovní ploše.  

2. LRE Widget, přístupná ze stránky widgets. 

 

V oblasti Zdroje naleznete výukové zdroje, které sem nahráli jiní účastníci eTwinningu, 

stejní jako vy, kdežto LRE Widget vám zpřístupní tisíce bezplatným výukových zdrojů a 

digitálních pomůcek od ministerstev školství, muzeí a učitelů mimo eTwinning, z 

Evropy i mimo ni. 

 

Oblast Zdroje  

Zde můžete vyhledávat zdroje tak, že si je 

budete prohlížet podle předmětu nebo když 

zadáte klíčové slovo (klíčová slova), předmět 

nebo věkovou skupinu. Vězte, že nemusíte 



vyplnit všechna políčka pokročilého vyhledávání. 

 

Můžete také nahrávat vlastní zdroje a v této sekci je sdílet s ostatními účastníky 

eTwinningu. Je to skvělý způsob, jak se podělit o osobní zkušenosti a dát ostatním k 

užitku osvědčené praktické příklady. Chcete-li se vrátit zpět a editovat popisek nebo 

smazat něco z toho, co jste nahráli, použijte záložku „Úprava“. 

 

 

LRE widget 

Pokud chcete využít LRE widget, což je zkratka pro 

Learning Resource Exhange (výměna výukových 

zdrojů), jděte na „Můj profil“ a klikněte na „Jít na 

stránku Widgets“ dole. Vyberte LRE widget a 

spusťte instalaci.  

 

Zde máte přístup k celé řadě zdrojů, které jsou k dispozici eTwinningovým učitelům, ale 

pocházejí od různých ministerstev a středisek informačních zdrojů z celé Evropy. 

 

Více o portálu LRE a jeho zdrojích se dozvíte na: 

http://lreforschools.eun.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����    Tip:  

- Pokud najdete dobrý (nebo špatný) zdroj, určitě jej ohodnoťte. 

Pomůže to ostatním snáz najít ty nejužitečnější zdroje. 

- Časem může přestat fungovat odkaz na nějaký zdroj. Takový 

zdroj nahlaste, aby mohl být ze systému odstraněn. 

  



ZA HRANICEMI ETWINNINGOVÉ PLATFORMY 

eTwinning a program Comenius 

eTwinning je součástí programu Evropské unie Comenius určeného pro školy. 

Vedle aktivity eTwinning je v tomto programu k dispozici i spousta dalších aktivit 

a tím pádem celá řada možností, jak zkombinovat aktivitu eTwinning s dalšími 

školními akcemi programu Comenius, jak to ukazuje následující diagram.  

 

        

          Diagram 9. Program Comenius 

 

1. eTwinning a projekt Comenius Partnerství mezi školami  

 

Hledání partnerů a Fórum na pracovní ploše eTwinningu jsou výborné nástroje k 

hledání partnerů pro projekty eTwinning  a stejně tak pro projekt Comenius 

Partnerství mezi školami (kde je i možnost získat na projekt grant).  

 

Co je projekt Comenius Partnerství mezi školami? Jedná se o projekt, v rámci kterého 

dostávají školy z různých zemí grant na realizaci společných mezinárodních projektů. 

Termíny jsou pevné a partneři mají přidělený rozpočet na projekt (včetně cestovních 

výdajů). Školy účastnící se projektu Comenius Partnerství mezi školami mohou 

využívat eTwinning a jeho nástroje ke komunikaci nebo k výměně dokumentů před, 



během a po vypršení časového rámce projektu Comenius Partnerství mezi školami; a 

naopak: projekt Comenius Partnerství mezi školami může představovat dodatečnou 

podporu již existujícímu eTwinningovému projektu. 

Pozor: Školy zapojené do projektů Leonardo da Vinci - což je obdoba projektu 

Comenius Partnerství mezi školami pro odborná učiliště - mají stejné možnosti využívat 

eTwinning! 

 

2. eTwinning a Comenius Regio  

 

Partnerství Comenius Regio financuje regionální spolupráci na poli školního vzdělávání 

a podporuje výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi regiony a obcemi v 

Evropě. Do partnerství musí být zapojeny dva regionální nebo místní úřady a další 

činitelé (např. knihovny, mládežnické organizace, sportovní kluby aj.), aby se zlepšily 

vzdělávací příležitosti pro děti. V rámci těchto bilaterálních projektů založených na 

spolupráci si mohou oba zúčastněné regiony svobodně vybrat jakékoli téma, jež je pro 

ně důležité a zajímavé. 

 

Školy, které se účastní projektu Comenius Regio, mohou též zaregistrovat svůj projekt 

jako eTwinningový projekt. Po zaregistrování mají právo pozvat všechny ostatní 

partnery (školské úřady, další organizace ad.) do TwinSpace, který pak mohou 

využívat ke komunikaci.  

 

3. eTwinning a Comenius Assistantships 

 

Asistenti Comenius jsou vysokoškolští studenti - ať již čerství absolventi, nebo stále 

studující -, kteří mají příležitost pedagogické praxe v délce jednoho školního roku v jiné 

evropské zemi. Pracují jako asistenti učitelů, aby tak získali cenné zkušenosti s prací 

ve třídě. Asistenti Comenius mohou využívat eTwinning k udržování kontaktu se svou 

domovskou zemí po dobu asistentského pobytu a obráceně - k udržení vztahů s 

bývalou hostitelskou školou po návratu domů. Asistenti Comenius bývají začasté 

vynikajícím zdrojem podpory eTwinningových projektu v hostitelské škole.  



 

Více informací o doškolovacích kurzech Comenius najdete na straně 39. 

 

Chcete-li se dozvědět více o celém programu Comenius, navštivte: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm 

 

 

Možnosti dalšího vzdělávání 

 

Kromě nástrojů, které jsou k dispozici na platformě, se mohou účastníci eTwinningu 

rovněž zúčastnit osobních setkání, jež eTwinning nabízí. 

 

1. Workshopy zaměřené na další vzdělávání (PDW) 

 

Tyto akce organizují Centrální a národní 

podpůrná střediska po celé Evropě. 

Jedná se o dvou až třídenní akce 

zaměřené na určité téma, věkovou 

kategorii nebo studijní předmět, kterých 

se účastní zhruba 100 učitelů z celé 

Evropy, aby na nich diskutovali o tom, jak 

začlenit aktivitu eTwinning do své práce. 

Některé workshopy jsou pro zkušené 

účastníky eTwinningu, jiné zase pro začátečníky. 

 

Více se o eTwinningových workshopech zaměřených na další vzdělávání dozvíte na: 

http://www.etwinning.net/en/pub/professional_development/european_workshops.htm  

 

2. eTwinningové bilaterální kontaktní semináře 

 

Národní podpůrná střediska pořádají každoročně bilaterální akce, na kterých se mohou 



učitelé spolu setkat, dozvědět se více o eTwinningu a najít partnery pro projekty. Tyto 

akce bývají menší než workshopy zaměřené na další vzdělávání, které se pořádají na 

celoevropské úrovni, a proto na nich mají učitelé více času na vytváření sítí a plánování 

projektu. 

 

Chcete-li zjistit, co se pořádá ve vaší zemi, kontaktujte své národní podpůrné středisko: 

http://www.etwinning.net/en/pub/help/nss.htm  

 

3. Doškolovací kurzy Comenius-Grundtvig  

 

Doškolovací kurzy pořádá direktorát Evropské komise pro vzdělávání a kulturu a jsou 

výtečným zdroje školicích příležitostí pro učitele napříč Evropou, jakož i dobrým 

východiskem pro eTwinning. Doškolování nabízí řada institucí i jednotlivců z celé 

Evropy. Zájemci mohou vyhledávat v on-line databázi vzdělávacích aktivit, kterou spolu 

sdílejí oba programy - Comenius i Grundvig.  

 

Více se o vzdělávacích aktivitách Comenius-Grundtvig dozvíte na: 

http://www.etwinning.net/cz/pub/professional_development/training.htm  



PŘÍLOHA 1: ETWINNINGOVÝ SLOVNÍČEK 

Následující slovníček vás seznámí se stěžejními pojmy aktivity eTwinning. 

Můžete jej používat jako slovník, nebo jen tak přelétnout, abyste se trochu 

vcítili do eTwinningu.  

Balíčky (v eTwinningu) Podrobné návody pro učitele, jak úspěšně realizovat projekty postavené na 

evropské spolupráci a jak je začlenit do výuky. Balíček může být použit jako 

celek nebo jej lze přizpůsobit konkrétním podmínkám. 

Blog 

 

Osobní prostředí na webu v podobě zápisníku nebo deníku, kde autor 

zveřejňuje články na určité téma. Ostatní uživatelé mohou k textům vkládat 

komentáře. 

Centrální podpůrné středisko (CSS) Evropská kancelář pro aktivitu eTwinning v Bruselu provozovaná 

společností European Schoolnet.CSS koordinuje eTwinningové aktivity v 

celé Evropě a je zodpovědné za provoz eTwinningového portálu, provádění 

monitoringu a analýzy, přípravu publikací, organizaci eTwinningových 

konferencí a kempů a koordinaci metodické a technické podpory pro 

učitele. 

Ceny (v eTwinningu) 

 

 

Evropské eTwinningové ceny jsou udělovány každý rok učitelům a žákům, 

kteří při realizaci eTwinningových projektů dosáhli vynikajících výsledků. 

Cenou za první místo je účast na eTwinningovém kempu. 

Certifikát (v eTwinningu) Certifikát udělovaný všem projektům, které schválí příslušná NSS.Partneři 

spolupracující na projektu si certifikát mohou stáhnout na své pracovní 

ploše. 

Certifikáty kvality Organizátoři aktivity eTwinning udělují národní a evropské Certifikáty 

kvality partnerským školám, které realizovaly úspěšné projekty, v nichž 

organizátoři projevili inovativní přístup. 

Comenius Aktivita eTwinning je součástí programu EU Comenius, který je zaměřen na 

předškolní, základní a středoškolské vzdělávání. Mohou se do něj zapojit 

všichni aktéři vzdělávacího procesu: žáci, učitelé, místní úřady, sdružení 

rodičů, nevládní organizace, instituce pro vzdělávání učitelů, univerzity a 

další osoby činné v této oblasti. 



Článek / Příspěvek Psaný text na veřejně přístupných webových stránkách (zejména text na 

blogu). 

eTwinning  Evropská aktivita podporující spolupráci evropských škol a vytváření sítí 

pomocí ICT. 

Evropský certifikát kvality (v 

eTwinningu) 

Ocenění na evropské úrovni potvrzující inovativnost a úspěch 

eTwinningového projektu. Pokud alespoň dva z partnerů v projektu získají 

národní Certifikát kvality, udělí Centrální podpůrné středisko těmto 

partnerům také Evropský certifikát kvality. Certifikát je udělován 

automaticky jedenkrát ročně. 

Evropský Schoolnet Organizace pověřená Evropskou komisí koordinováním aktivity eTwinning 

na celoevropské úrovni. 

Fórum Prostor na Internetu určený pro výměnu zpráv a vedení diskusí písemnou 

formou. 

Galerie (v eTwinningu) Prostor pro vystavování ukázek z eTwinningové praxe. Projekty do galerie 

vybírají jednotlivá NSS a jejich charakteristika vzniká na základě rozhovorů s 

učiteli. 

Chatovací místnost Prostor na Internetu, kde mohou dvojice nebo skupiny písemnou formou 

diskutovat v reálném čase. 

V každém prostředí TwinSpace mají učitelé i žáci k dispozici vlastní 

chatovací místnost, kterou mohou využívat během práce na 

projektu/projektech.  

Informační a komunikační 

technologie (ICT) 

 

 

 

 

 

 

Zastřešující termín pro všechny přístroje a aplikace určené pro komunikaci 

(např. počítač, hardware a software pro sítě, satelitní systémy, rádio, 

televize a mobilní telefony) a služby a aplikace s nimi spojené (např. 

pořádání videokonferencí nebo vedení programů distančního vzdělávání). 

Obvykle se mluví o ICT v určité oblasti, např. o ICT ve vzdělávání. 

Internet „Na Internetu se nachází velké množství informací a služeb. V první řadě je 

to soustava dokumentů propojených hypertextovými odkazy (WWW) a 

infrastruktura pro elektronickou komunikaci. Mezi oblíbené služby patří 



chatování, přenos a sdílení souborů, hraní online her a technologie VoIP 

(Voice over Internet Protocol) - systém přenosu obrazu a zvuku umožňující 

přímou komunikaci.“ (Wikipedie) 

Internetová bezpečnost Neohrožující a etické používání ICT.Uživatel je tím méně ohrožen, čím větší 

povědomí má o existujících problémech a technických možnostech jejich 

řešení, jako jsou filtry, anti-spyware programy a bezpečné nastavení všech 

online nástrojů.  

Licence Creative Commons (CC) Licence umožňuje jednotlivcům uplatnit na své materiály autorská práva. 

CC informuje ostatní uživatele, jakým způsobem mohou materiály dále 

využívat. 

Informace o všech formách licence CC najdete na adrese: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons  

LRE Widget Nástroj na pracovní ploše, který účastníkům eTwinningu umožňuje využívat 

více než 130 000 výukových materiálů na portálu LRE. 

MagazineFactory Interaktivní nástroj pro tvorbu internetových časopisů doporučený 

organizátory eTwinningu. 

Mapa (v eTwinningu) Databáze eTwinningových škol a projektů ze všech zúčastněných zemí. Na 

mapě je možno vyhledávat podle školy, země, regionu nebo vyučovacího 

předmětu. 

Moduly (v eTwinningu) Krátké aktivity, které mohou být začleněny do jakéhokoli typu 

eTwinningového projektu bez ohledu na jeho zaměření.Moduly jsou velmi 

vhodné pro zahájení práce na projektu, v jeho průběhu jako vítaná změna 

nebo na konci jako nástroj pro hodnocení. 

Národní Certifikát kvality (v 

eTwinningu) 

 

Ocenění na národní úrovni potvrzující inovativnost a úspěch 

eTwinningového projektu. Učitelé žádají o udělení certifikátu ze své 

pracovní plochy a pokud NSS jejich žádost schválí, certifikát získají.  

Národní podpůrné středisko (NSS) Organizace, která reprezentuje a propaguje aktivitu eTwinning v 

jednotlivých zemích. Každé NSS poskytuje školení a podporu účastníkům, 

organizuje různé aktivity a připravuje mediální a komunikační kampaně v 

jednotlivých regionech nebo na celonárodní úrovni. 

Návod (eTwinning) Návod pro práci v eTwinningu podrobně popisuje, jak používat jednotlivé 

eTwinningové nástroje. Návod je možné číst na Internetu nebo v tištěné 



podobě. 

Návštěvní kniha (v eTwinningu) Každý eTwinningový projekt má v sekci „Profil“ návštěvní knihu, kam 

mohou ostatní účastníci eTwinningu vkládat komentáře.  

Ocenění V aktivitě eTwinning mohou učitelé získat celou řadu ocenění za svoji práci. 

Patří mezi ně: certifikát aktivity eTwinning, evropský a národní Certifikát 

kvality, ceny aktivity eTwinning a zveřejnění projektu v galerii. 

Partnerství v programu Comenius Jednou z aktivit programu Comenius je vytváření partnerství mezi školami. 

Každoročně je udělen určitý počet grantů na podporu projektů postavených 

na vzájemné spolupráci. eTwinningový projekt může být zároveň projektem 

partnerských škol v programu Comenius. 

Partneři (v eTwinningu) Celé školy nebo jednotliví učitelé či jiní zaměstnanci školy zapojení do 

eTwinningového projektu. 

Portál (v eTwinningu) Internetová platforma pro účastníky eTwinningu určená pro realizaci 

eTwinningových aktivit. Příslušné nástroje mohou využívat pouze 

zaregistrované osoby. 

Pracovní plocha (v eTwinningu) Pracovní plocha v aktivitě eTwinning je prostředí, kde mohou účastníci 

vytvářet sociální sítě. Mezi její funkční prvky patří: vytváření profilu, 

nástroje pro vyhledávání partnerů a databáze výukových materiálů. 

Profil (v eTwinningu) Na eTwinningovém portále si všichni účastníci eTwinningu mohou vytvořit 

svůj osobní profil a profil školy. Profily si mohou přečíst ostatní účastníci 

(mohou zde zanechávat vzkazy na „zdi“ nebo vyjádřit shodnou představu o 

projektu vložením zprávy „já také“). Vlastní profil s podrobnějšími 

informacemi pro zájemce má také každý projekt (účastníci eTwinningu zde 

mohou zanechat komentář v „návštěvní knize“).  

Program celoživotního učení (LLP) 

Zastřešující evropský program, který umožňuje jednotlivcům jakéhokoli 

věku zúčastnit se zajímavých vzdělávacích aktivit organizovaných po celé 

Evropě. V jeho rámci existují čtyři podprogramy zaměřené na různé stupně 

a typy vzdělávání a vzájemně na sebe navazující: 

�  Comenius zaměřený na školy (jeho součástí je eTwinning)  

�  Erasmus zaměřený na vysokoškolské vzdělávání  

�  Leonardo da Vinci zaměřený na odborné vzdělávání a odbornou 
přípravu  

�  Grundtvig zaměřený na vzdělávání dospělých  



Projekt (v eTwinningu) Projekt realizují nejméně dvě školy ze dvou různých zemí a musí ho schválit 

obě NSS. 

Projektový deník Každý eTwinningový projekt má tzv. projektový deník, kde se popisují 

aktivity a posuny v rámci projektu. Dá se zde publikovat cokoli počínaje 

nápady, přes zprávy a odkazy až po obrázky a videa. Projektový deník také 

slouží jako platforma pro komunikaci a odezvy mezi učiteli a jejich NSS. 

Přihlášení (v eTwinningu; Login) Přístup na eTwinningovou pracovní plochu, na ProgressBlog nebo do 

prostředí TwinSpace mají pouze zaregistrovaní učitelé. Pro přihlášení je 

nutné uživatelské jméno a heslo vytvořené při registraci. Pokud učitel 

přihlašovací jméno a/nebo heslo zapomene, klikne na políčko „zapomněli 

jste své heslo?“ na eTwinningovém portále. Uživatelské jméno a nové heslo 

poté obdrží e-mailem. 

Registrace Po zaregistrování v eTwinningu získají učitelé přístup na pracovní plochu a 

ke všem nástrojům, které jsou zde k dispozici.Z důvodů zajištění bezpečné a 

spolehlivé databáze učitelů ověřuje každou registraci příslušné NSS. 

RSS (Real Simple Syndication) Webové formáty určené pro publikování často aktualizovaných materiálů a 

informací. 

Sdílení výukových materiálů 

(Learning Resources Exchange, LRE) 

 

Služba poskytovaná společností European Schoolnet, díky které mohou 

školy využívat výukové materiály z mnoha zemí a od různých 

poskytovatelů.Účastníci eTwinningu mají k této službě přístup ze své 

pracovní plochy. 

Schránka (v eTwinningu) Interní systém zasílání zpráv, jehož prostřednictvím si školy zaregistrované 

na eTwinningovém portále mohou vyměňovat zprávy bezpečným 

způsobem.  

Skupiny (v eTwinningu) Podskupiny v eTwinningové komunitě. Učitelé zde mohou diskutovat o 

jednotlivých předmětech či tématech. 

Studijní laboratoř (v eTwinningu) 

 

Speciální platforma vytvořená pro eTwinningové vzdělávací aktivity. 

TwinSpace Bezpečná platforma školy, kterou mohou učitelé i žáci využívat při 

spolupráci na projektu. Toto soukromé prostředí mají účastníci k dispozici, 

jakmile jejich projekt schválí pracovníci NSS. Administrátoři mohou 

prostředí TwinSpace na Internetu zveřejnit. 



Účastník eTwinningu  Učitel zapojený do eTwinningu a zaregistrovaný na eTwinningovém portále. 

Vyhledávání partnerů Nástroje pro vyhledávání partnerů určené školám zaregistrovaným v 

eTwinningu. Na pracovní ploše mohou účastníci eTwinningu vyhledávat 

pomocí klíčového slova (případně slov) či zveřejnit zprávu ve fóru pro 

vyhledávání partnerů. 

Vzdělávací programy (v eTwinningu) Krátké intenzivní online kurzy zaměřené na nejrůznější témata. Smyslem 

kurzu je uvést účastníky do problému, podnítit nové nápady a pomoci jim 

rozvinou některé dovednosti.Účast v kurzu není časově náročná (obvykle je 

pro diskuse, reflexi a samostatnou práci vyhrazeno deset dní).  

Web 2.0 Populární označení pro druhou fázi ve vývoji webu. Vyznačuje se 

zaměřením na komunikaci, vytváření sítí a sdílení a zejména možností pro 

uživatele přímo se podílet na vytváření obsahu. 

Widget 

 

Malý kousek kódu webové stránky dodaný třetí stranou, který umožňuje 

změny obsahu stránky ve webovém prohlížeči uživatele, aniž by byla 

potřeba komunikace s webovým serverem, kde je stránka uložena. 

Příkladem je LRE Widget v eTwinningu. 

Wiki Internetový nástroj umožňující uživatelům kolektivně vytvářet webové 

stránky a měnit jejich obsah. 

Workshopy zaměřené na další 

vzdělávání 

Workshopy pro učitele, kteří si chtějí rozšířit své schopnosti potřebné pro 

práci s ICT a realizaci společných projektů. Centrální podpůrné středisko a 

střediska národní organizují workshopy během školního roku v různých 

evropských městech.  

Zdroje materiálů Databáze neboli „sklad“ výukových materiálů, které vzájemně sdílejí školy 

zapojené do eTwinningu. Školy dávají k dispozici buď materiály přímo 

vytvořené pro eTwinning nebo takové, které jsou podle názoru učitelů pro 

eTwinningové aktivity užitečné. 

Země (v eTwinningu) V současnosti je do aktivity eTwinning zapojeno dvaatřicet zemí.Úplný 

seznam je k dispozici na adrese: 

http://www.etwinning.net/cz/pub/help/nss.htm. 

Do eTwinningu se mohou zapojit pouze učitelé působící ve vzdělávacím 

systému některé z těchto zemí. 

 



 

 

 

 

 



PŘÍLOHA 2: BEZPEČNOST INTERNETU A ETWINNING

Jednou z nejvyšších priorit eTwinningu je poskytovat školám v Evropě bezpečné 

prostředí pro vytváření sítí a spolupráci. Jelikož se většina práce odbývá on-line, 

mají učitelé a žáci zaručenou chráněnou oblast, kde lze zachovat důvěrnost 

výstupů jejich práce, aniž by k nim měli přístup externí uživatelé. 

 

Platforma eTwinningu má řadu oblastí, ve kterých hraje bezpečnost internetu 

obrovskou roli: 

- Pracovní plocha eTwinningu: kde se učitelé spojují, vytvářejí síť, sdílejí 

zdroje a plánují postup práce na projektech. 

- TwinSpace eTwinningu: kde učitelé a žáci společně pracují na projektu. 

 

Obě tyto zóny s omezeným přístupem včetně jejich nástrojů jsou chráněny 

uživatelským jménem a heslem. eTwinningový tým zajistí nejvyšší stupeň této úrovně 

zabezpečení, a to i v případech, kdy učitelé a žáci pracují mimo vyučovací hodiny, 

třeba z domova.  

 

eTwinningový tým také velmi úzce spolupracoval s 

INSAFE (www.saferinternet.org), což je evropská síť 

osvětových center propagující bezpečnější a 

zodpovědnější užívání internetu a mobilních zařízení 

mezi mládeží.  

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA 3: INTERKULTURNÍ DIALOG A ETWINNING

Interkulturní dialog bývá někdy vnímán jako náročný a těžko uchopitelný 

předmět, přitom představuje jeden z největších přínosů pro eTwinningovou 

spolupráci. Pokud se hned na počátku své eTwinningové spolupráce zaměříte na 

klady místo toho, abyste spekulovali o potenciálních problémech, které mohou 

nastat, jste na dobré cestě k úspěchu.  

 

Níže uvádíme pár tipů, co můžete udělat k zajištění smysluplného dialogu se svými 

partnery. 

 

Uvědomujte si rozdíly  

*Poznejte své partnery. Projevte zájem o třídy a žáky svých 

partnerů a nebojte se klást otázky, pokud se o nich chcete 

dozvědět více. Často debatujte a buďte připraveni se podělit 

o své myšlenky a zkušenosti. Pokud znáte své partnery, 

bude snazší pochopit, jak můžete společně překonávat 

překážky. Chcete-li znát nějaké osobní věci o svých 

partnerech, začněte dotazy na jejich zájmy, případně 

koníčky a pokuste se vytvořit společnou základu, ze které lze vycházet. 

*Snažte se porozumět překážkám. Vždycky budou 

existovat rozdíly v názorech a ve způsobech nahlížení 

nějakého problému, zejména v multikulturním prostředí. 

Problémem číslo jedna v interkulturních vztazích je čas, 

přesněji řečeno naše vnímání času. K dalším nápadným 

překážkám patří vnímání prostoru, vyjadřování emocí a genderové vztahy. Buďte 

připraveni, až se tyto problémy objeví, abyste věděli, jak s nimi naložit. Jsou-li 

pochopeny, mohou se tyto problémy proměnit v cenné lekce pro žáky. 

 

*Osvojte si náležitý způsob myšlení. Buďte přátelští, otevření a komunikativní. 

Nenaléhejte na nepříjemné otázky, zejména pokud se jedná o výše uvedené obecné 



 
 

                                                                                                                                                                                            

problémy. Vždy se snažte najít střední cestu a snažte se co nejlépe najít kompromis, 

který uspokojí vás i vaše partnery. Pamatujte, že tvoříte eTwinningový projekt proto, 

abyste vy i vaši žáci měli užitek z kontaktu s jinými kulturami - ostatní učitelé dělají 

totéž. Měli byste činit vše, co je ve vašich silách, pro to, aby projekt přinesl prospěch 

všem zúčastněným. 

 

 

Hledejte podobnosti 

 

*Najděte společného jmenovatele. Snažte se zaměřit na to, co máte společného. 

Například oba jste učitelé a oba máte skupinu mladých lidí, za které zodpovídáte. Oba 

chcete, aby byl projekt úspěšný. Tyto faktory vám poskytnou pevnou základnu, na 

které se dá projekt vystavět. Další podobnosti, jako třeba sympatie a antipatie, vám 

mohou pomoci vytvořit dokonce ještě pozitivnější studijní prostředí. Kulturní rozdíly jsou 

velmi důležité, ale díky tomu, že se od samého začátku zaměříte na to, co máte 

společného, může být vaše zkušenost mnohem příjemnější a zábavnější. 

 

*Diskutujte o projektu. Komunikujte včas a často. Pravidelné diskuse jsou jediným 

způsobem, jak lze řešit problémy, které se během projektu objeví. Nebojte se upozornit 

na potenciální problémy, které tušíte, a buďte připraveni hovořit o věcech, které váš 

partner považuje za důležité. Takto si ověříte, že jste oba na stejné vlně, že oba 

nahlížíte na projekt stejným způsobem. Ptejte se, dokud si nebudete stoprocentně jisti, 

že tak, jak si myslíte, že tomu rozumíte, to skutečně bylo míněno/řečeno 

(nezapomínejte, že máte svou vlastní pozici, místní, časovou a kulturní, ze které se 

díváte na svět). 

 

Uchopte rozmanitost 

 



 
 

                                                                                                                                                                                            

*Projekt je celostní entita. Dobrý projekt je vždycky více než jen souhrn jeho částí. 

Pravá hodnota eTwinningových projektů se rodí ze „syntézy myslí“, ze sdílených 

zkušeností, které během projektu nastanou. Vy i vaši partneři máte šanci vytvořit 

projekt, který bude odrážet jedinečné hledisko všech vašich žáků, místo toho, abyste 

jen předkládali jednotlivé úvahy. 

 

 

*Zužitkujte zvídavost žáků. Nadhoďte otázky, které 

budou zajímat žáky z každé země. Zapojte je. Jejich 

přirozená zvědavost a chuť poznat, jak žijí druzí, jak 

se baví, a vůbec poznávat svět představují velmi silný 

motivační faktor, který pomůže udržet jejich zájem o 

projekt. Ukažte jim, že rozmanitost je zajímavá a 

zábavná, protože nám pomáhá rozumět druhým a 

vytváří příležitosti k reflexi našich vlastních 

světonázorů.  



 
 

                                                                                                                                                                                            

PŘÍLOHA 4: VÝHODY ICT V ETWINNINGU 

eTwinning podporuje využití informačních a 

komunikačních technologií (ICT) a všechny 

projekty by měly obsahovat složku ICT. Proč? 

Prostě proto, že ICT je vynikající a jednoduchý 

způsob, jak usnadnit komunikaci a spolupráci.  

Využití ICT ve vzdělávacích projektech má mnoho 

konkrétních výhod, z nichž nejdůležitější jsou tyto: 

 

ICT vám umožní prezentovat obsah, který by jinak v tradiční učebně zůstal 

nedostupný 

S dnešními ICT se toho dá dělat mnohem víc, než jen ukazovat statické informace. 

Můžete svým dětem ukázat, jak lze kombinovat různé typy médií a dosáhnout 

bohatšího a dokonalejšího přenosu zpráv. Můžete vytvořit počítačové simulace 

chemických reakcí nebo názorně předvádět, jak rychle se šíří virus. Matematika a 

fyzika se dají vidět v praktičtějším světle, když mohou žáci konstruovat virtuální mosty 

a věže. Dokonce můžete uspořádat telekonferenci a dát tak svým dětem jedinečnou 

příležitost chatovat s odborníky na dané téma a s lidmi, kteří uplatňují své znalosti v 

každodenním životě. 

 

Vaši žáci se při práci na projektu naučí důležitým dovednostem z oblasti ICT a 

procvičí si je 

Mnohé děti mají doma k dispozici počítač a připojení k internetu, ale některé toto 

nemají. Oběma těmto skupinám můžete pomoci, když uspořádáte ve třídě praktická 



 
 

                                                                                                                                                                                            

cvičení zaměřená na shromažďování a analýzu informací. Můžete jim ukázat různé 

způsoby prezentace dat a informací, demonstrovat automatizaci práce v duchu 

„pracovat chytřeji, ne více“, pomoci dětem, aby si uspořádaly nebo dokonce i vytvořily 

vlastní virtuální pracovní prostor. Zdokonalování těchto dovednosti nejenže napomůže 

zlepšit koncentraci dětí a naučí je, jak se efektivně učit, ale také se jim bude hodit v 

pozdějším životě. 

 

Budete-li podněcovat tvořivost žactva, stane se z učení zábavná a vzrušující 

činnost 

Dobrým příkladem využití ICT ve vzdělávání jsou interaktivní programy a kvízy, 

nicméně je to jen špička ledovce. Dalším způsobem, jak včlenit ICT do učebních 

osnov, je zaměstnat děti vytvářením něčeho. Děti mohou vytvářet prezentace, webové 

stránky, natáčet a editovat videa, psát na Wiki nebo i spravovat vlastní portál či fórum. 

Na tom mohou ukázat svou kreativní stránku a naučí se přemýšlet. Díky tomu, že se 

děti přímo zapojily do tvůrčího procesu, uchovají si znalosti a dovednosti, které touto 

cestou získají, po delší dobu  

 

Žáci jsou v kontaktu s moderní technologií a věděním, které napomáhají jejich 

rozvoji 

Navzdory obecně rozšířenému přesvědčení není každé dítě, které se dnes rodí, zdatné 

v ovládání počítače. Můžete své žáky vést a pomoci jim rozvíjet dobré počítačové 

návyky při tom, jak je učíte předmětům z učebních osnov. Když jim ukážete, jak mohou 

najít relevantní, aktuální informace k danému předmětu, což jim pomůže, až se budou 

sami snažit pídit po vědomostech. Vystavíte-li je během práce ve třídě rozličným 

formám komunikace a spolupráce, dáte jim tak širší paletu nástrojů k výměně myšlenek 

a nápadů s druhými. Když dětem toto umožníte, pomůžete jim zvýšit šance na úspěch 



 
 

                                                                                                                                                                                            

ve společnosti, která je čím dál závislejší na informacích.  

 

ICT vám pomohou zachovávat si a aktualizovat si odpovídající vědomosti a 

dovednosti 

Abyste mohli seznamovat své žáky s ICT, musíte je sami znát. To, že máte náročné 

žáky, je dobrý způsob, jak se starat o přesnost a aktuálnost svých vlastních vědomostí. 

A když budete sledovat vývoj ICT, budete si moci vytříbit své obecné dovednosti v 

oblasti informačních technologií. Připravujete-li výuku obohacenou o ICT, přistupujete 

ke svému předmětu jiným způsobem a můžete zakusit, jaké to je se znovu učit - dává 

vám to novou perspektivu. Je pravdou, že vás žáci nezřídka mohou naučit některým 

věcem, které se týkají počítačů. Když s nimi budete spolupracovat, naučíte se používat 

nástroje a technologie, které děti samy schválily a ocenily. 

 

Samozřejmě, že nemusíte začínat používat všechno, co bylo uvedeno výše, hned v 

prvním eTwinningovém projektu. Začněte výběrem formy komunikace se svým 

partnerem – může to být e-mail, instant messaging, hlasový chat nebo třeba 

videokonference. Poté zapřemýšlejte, jak by nějaká jednoduchá ICT mohla vašemu 

projektu pomoci. Třeba by vaši žáci mohli natočit video? Nebo pořídit snímky a nahrát 

je na TwinSpace? Začněte pomalu a jednoduše s technologiemi, které se snadno 

ovládají a které jsou připraveny k použití, a později, v dalších projektech, se postupně 

dopracujte až k tvorbě webových stránek nebo společnému psaní příspěvků na Wiki. 

 

V eTwinningu není žádný tlak na používání těch nejsložitějších dostupných nástrojů a 

technologií. Použijte to, co se vám a vašim dětem osvědčí a co vám pomůže 

dosáhnout vytčených cílů, to, co vám poskytne účinný prostředek ke spolupráci s 



 
 

                                                                                                                                                                                            

partnerem. 

 


