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Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti
využívání informačních a komunikačních
technologií ve vzdělávání. Dům zahraničních služeb (DZS – www.dzs.cz) přímo
koordinuje aktivitu eTwinning 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.
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Slovo úvodem
Dnešní děti v budoucnu neobstojí bez dobrých počítačových dovedností

V roce 2015 bude až 90 % všech pracovních míst vyžadovat alespoň základní úroveň
počítačových dovedností, bez nichž nebude možné získat kvalifikovanou a dobře placenou práci. Digitální kompetence stejně jako kompetence pracovat s informacemi,
řešit problémy, spolupracovat v týmu se stávají nezbytnými dovednostmi 21. století
a jejich získávání je klíčovým tématem současného evropského vzdělávání.

Důkazem toho, že evropské země věnují
stále větší pozornost této oblasti, je rozvíjející se činnost organizace European
Schoolnet (EUN, www.eun.org), která
vznikla v roce 1997. EUN je síť více než 30
evropských zemí, které jsou reprezentovány pověřenými národními agenturami
nebo přímo ministerstvy školství a zaměřuje se právě na podporu využití ICT ve
výuce a na rozvoj inovativní výuku matematiky a přírodovědných předmětů.
„Problém je zřejmý, nestačí technologie
nakoupit, ale naučit se je systematicky
a efektivně využívat při výuce, využívat
jejich výhod k rozvoji schopností a dovedností žáků a vzdělávat samotné učitele,“ říká Iva Tatarková, ředitelka Domu
zahraničních služeb (DZS, www.dzs.cz/
eun), který zastupuje Českou republiku
v organizaci European Schoolnet a který
je zapojen do několika evropských projektů v oblasti ICT ve vzdělávání.
Evropské země společně hledají odpověď na otázku, jak tyto kompetence
u mladých lidí podpořit a současně jak
zvýšit jejich zájem o studium v této oblasti včetně matematiky a přírodních věd
a o profesní uplatnění v této oblasti. Jedním z příkladů iniciativ je aktuální celoevropská kampaň European e-Skills Week
2012 http://eskills-week.ec.europa.eu
(Evropský týden IT dovedností 2012), kterou iniciuje a financuje Evropská komise.

Cílem kampaně je ukázat mladým lidem
nutnost elektronických dovedností a motivovat je k profesnímu uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).
„Kampaní se v ČR snažíme především zviditelnit zajímavé aktivity, které podporují
IT gramotnost a zvyšují zájem mladých
lidí o studium a práci v oborech zahrnujících informační technologie. Dům zahraničních služeb propaguje využití ICT
ve vzdělávání, aktivitu eTwinning www.
etwinning.net – internetová spolupráce
evropských škol, sdílení digitálních učebních materiálů v ČR i v Evropě, využití interaktivních tabulí a dalších zajímavých
metod podporujících výuku a IT dovednosti žáků i učitelů,“ vysvětluje Petr Chaluš
z Domu zahraničních služeb, který kampaň koordinuje v ČR.
V tomto čísle bulletinu Škola v síti, které
vydáváme u příležitosti celoevropské
kampaně e-Skills Week 2012, chceme
školám představit různé aktivity a projekty, které v oblasti podpory elektronických dovedností a podpory technických
oborů v České republice existují. Zaměříme se i na dívky, kterým chceme ukázat, že oblast informačních technologií
není jen doménou mužů. Přinášíme vám
také přehled jednoduchých IT nástrojů,
které čeští učitelé nejčastěji využívají při
své (nejen projektové) výuce. Děkujeme
všem partnerům kampaně e-Skills Week
2012 a učitelům, kteří se spolu s námi na
vzniku tohoto bulletinu podíleli.
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Evropská kampaň e-skills Week
Otestujte si své IT schopnosti v rámci evropské kampaně!
Kampaň e-Skills Week 2012 (Evropský týden IT dovedností) http://eskills-week.ec.europa.eu iniciuje Evropská
komise /Generální ředitelství pro podniky a průmysl a pro EK ji organizuje European Schoolnet (www.eun.org) a DigitalEurope (www.digitaleurope.org).
Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz/
eskills) koordinuje kampaň v České republice díky svému členství v organizaci
European Schoolnet. V roce 2012 se jedná
o druhý ročník kampaně.
Cíle kampaně:
informovat širokou veřejnost a mladé
lidi o roli informačních technologií v jejich životě,
elektronické dovednosti jsou nezbytné
pro plnohodnotný život v 21. století,
vzbudit zájem mladých lidí o studium
a práci v ICT,
oblast ICT nabízí navzdory finanční
krizi velký počet pracovních míst, práce
v ICT je zajímavá, kreativní a dobře finančně ohodnocená,
nabourat stereotypní představy o ICT,
ICT není jenom programování a není
jenom doménou mužů.
Výsledky kampaně v roce 2010:
informační kampaň zasáhla 65 milionů
občanů Evropy z 35 zemí,
do pořádaných akcí se přímo zapojilo
439 567 občanů EU, z nichž více než
280.000 byli mladí lidé,
www.itfitness.cz

Úspěchy testu IT Fitness
v roce 2010
28 268 otestovaných
1400 zapojených základních
a středních škol
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v ČR bylo zrealizováno v rámci kampaně
přes 200 akcí (workshopy, semináře, návštěvy IT odborníků na školách) zaměřených především na školy a mladé lidi,
hlavní aktivitou DZS byl test IT Fitness
a dále podpora akcí na jednotlivých
školách v celé ČR.
Otestujte zdarma IT dovednosti svých
žáků!
Test IT Fitness je k dispozici zdarma pro školy
i širokou veřejnost od 1. 3. 2012 do 30. 4.
2012 na www.itfitness.cz . Zapojené školy
mají navíc šanci vyhrát atraktivní ceny!
Skladba testu:
Test IT FITNESS obsahuje 24 otázek z teorie i praxe ICT jako např.:
složení počítače a jeho programové
vybavení,
operační systémy,
práce s e-mailem,
bezpečnost při práci na internetu,
vyhledávání informací na internetu.
Přínos testu pro školy v ČR:
testování IT dovedností zdarma,
test se zaměřuje na široké spektrum
dovedností od teoretických znalostí
po praktické schopnosti nalézt informaci na internetu, ovládat e-mailovou
komunikaci nebo znát pravidla bezpečného chování na internetu apod,
jednoduše dostupný on-line test, který
není nutné instalovat.

Kampaň e-Skills Week 2010 v číslech
Počet zemí realizujících kampaň e-Skills Week 2010
Počet stakeholderů
(partneři kampaně – firmy, neziskové organizace – aktivně
zapojené do kampaně)
Počet zapojených organizací
(firmy, neziskové organizace, univerzity, školy)
Celkový počet účastníků
– počet zapojených žáků
– počet zapojených učitelů

Evropa
35

ČR

284

25

7 325

1 463

439 567
279 786
13 127

33 297
32 697
600

e-Skills? aneb ujasněme si pojmy
Rádi bychom přispěli malou troškou
do mlýna k ujasnění pojmů ve světě
„IT dovedností“. Tento pojem si dala do
názvu i celoevropská kampaň, v rámci
které se zkratka „e-skills“ skloňuje ve
všech pádech. Pokusíme se vám osvětlit, jak s dovednosti kolem ICT nakládá
zejména vzdělávací systém v ČR, pokud by vás zajímalo celoevropské pojetí pojmů skills odkazujeme zájemce
na zdroje [1], [2] a [3].
V rámci kampaně si zájemci mohou vyzkoušet TEST DOVEDNOSTÍ IT Fitness
www.itfitness.cz, který v sobě kombinuje hned několik rovin znalostí a dovedností:
Úlohy směřující k ICT gramotnosti
(ICT= informační a komunikační
technologie).
Úlohy testující informační gramotnost.
Úlohy testující dílčí znalosti a dovednosti vědního oboru informatika.
ICT gramotnost definovali pro české
čtenáře autoři učebních dokumentů
pro základní školy [4] jako soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby
byl schopen se rozhodnout jak, kdy
a proč použít dostupné ICT technologie a poté je účelně použít při řešení
různých situací při učení i v životě v měnícím se světě. V evropském rámci je
možné se setkat i s pojmy digitální povědomí, gramotnost, kvalifikace a dokonalost, které jsou zaváděny neziskovou společností CEPIS (The Council of
European Professional Informatics Societies) v souvislosti s konkrétními certifikacemi v oblasti ICT gramotnosti.
Informační gramotnost je možné
chápat jako schopnost rozeznat potřebu informace, umět ji vyhledat, vyhodnotit, využít a etickým způsobem
komunikovat. Informační gramotnost
souvisí s ICT gramotností do té míry, že
také ICT prostředky používáme pro to,
abychom informace našli, vyhodnotili,
využili je a předali dál v souladu s etickými zásadami.
Informatika jako školní předmět
a vědní obor nabízí v českém prostředí
zastřešení pro setkávání žáků ve ško-

lách s možnostmi ICT technologií. Vizí
českého školství by mělo být čím dál
více se s ICT setkávat ve všech oblastech školního života, i v neinformatických předmětech. Informatika nabízí
rámec, ve kterém každý můžeme pochopit, jak technologie, internet a počítače vlastně fungují a jak je možné se
dívat pod pokličku technologií samotných.
Pro přemýšlivé čtenáře nabízíme i odkaz na návrh kurikula „informatiky“ ve
školách ve Velké Británii [5], kde se rozlišují oblasti výuky COMPUTING (dovednosti k prozkoumávání a pochopení toho, jak funguje živý i umělý svět
v pojmech výpočetní techniky; cestou
k takovým dovednostem je studium,
návrh a realizace počítačových programů a systémů, které jsou skryty za
fungováním věcí kolem nás – jednoduché programování, robotika, řešení
problémů, algoritmizace) a ICT (dovednosti určené k ovládání ICT prostředků
k řešení reálných problémů, schopnosti
rozlišit vhodné strategie k řešení problému, výběr a příprava příslušného
hardware a software a zpětné vyhodnocení efektivity práce).
Věříme, že jsme vám neudělali v pojmech ještě větší chaos a držíme palce
do objevování světa ICT technologií,
informatiky a informací.
Mgr. Petr Naske
Jednota školských informatiků

Zahraniční zdroje [1] http://eskills.eun.
org; [2] http://ec.europa.eu/enterprise/
sectors/ict/e-skills/index_en.htm;
[3]
http://www.ecompetences.eu/; [5] http://
www.computingatschool.org.uk/
Článek k tématu: [4] RŮŽIČKOVÁ, Daniela. ICT gramotnost. Metodický portál:
Články [online]. 20. 09. 2010, [cit. 201202-20]. Dostupný z WWW: <http://clanky.
rvp.cz/clanek/c/z/9629/ICT-GRAMOTNOST.html>. ISSN 1802-4785. Diskuse
k tématu: http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=479

Mgr. Petr Naske
Autor je předseda Jednoty školských informatiků (JŠI). JŠI je občanské sdružení,
které sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství – učitele informatiky, správce sítí, ICT metodiky. JŠI vznikla
za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR
i v zahraničí a aktivně se podílet na zavádění ICT do výuky. (www.jsi.cz)

Užitečné odkazy:
Rámce pro ověřování znalostí a dovedností
v oblasti ICT:
ECDL – www.ecdl.cz
GEPARD – http://gepard.scio.cz
INGOT – http://ingots.cz
Společná část maturitní zkoušky z informatiky
– www.novamaturita.cz
TIGR (2010) –
www.scio.cz/skoly/TIGR/prinosy.asp
Mezinárodní výzkumy a šetření:
ICILS 2013 – mezinárodní šetření –
www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodnisetreni/ICILS/ICILS-(InternationalComputerand-Information-Lite
PIAAC (mezinárodní výzkum dospělých)
– Dovednost řešit problémy v prostředí informačních technologií – http://www.piaac.cz/
Soutěže:
Bobřík informatiky – www.ibobr.cz
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Jak nadchnout děti pro technické obory?
Asie v současné době produkuje dvakrát větší počet vědeckých pracovníků
a třikrát více inženýrů než Evropská
unie. Tento obrovský nepoměr ohrožuje budoucnost evropské ekonomiky,
protože kvalifikovaní vědečtí a techničtí pracovníci jsou hnacím motorem
rozvoje a inovace Evropy. I když počet
absolventů v těchto oborech pomalu
stoupá, evropští středoškoláci dle výsledků testů PISA silně zaostávají za
svými asijskými kolegy.
Na konci roku 2011 začal rozsáhlý evropský projekt Ingenious, do kterého
Evropská komise v průběhu dalších
tří let investuje 8,3 milionů EUR. Cílem
projektu je podpořit a rozvinout spolupráci mezi školami a průmyslovými
podniky v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů
a motivovat dnešní žáky k profesnímu
uplatnění v této oblasti.
Projekt je koordinován organizací European Schoolnet, která sdružuje více
než 30 ministerstev školství, a organizací European Round Table of Industrialists. Do projektu se aktivně zapojují
velké společnosti jako Volvo, Shell, Philips, BASF, Nokia, Microsoft a Intel.
Výukové moduly jsou opakem tradičních a nudných učebnic a cvičebnic a jsou postaveny na badatelsky
orientovaném učení, při kterém žáci
sami objevují například základní fyzikální principy. Důraz je kladený na
to, aby pokusy a simulace byly zasazeny do reálného prostředí a žáci si
při práci uvědomili propojenost výuky s každodenním životem. Do velké
míry se v projektu využívají informač-

Průběh projektu můžete
sledovat na
http://ingenious-science.eu/
www.dzs.cz/eun
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ních technologie, které umožňují práci
s různými simulacemi a pokusy, které
by jinak nebyly ve škole možné, ať už
z hlediska bezpečnosti nebo dostupnosti materiálů.
V České republice je v tomto školním
roce do projektu zapojeno celkem 10
základních a středních škol, ve kterých
budou učitelé na svých žácích v průběhu jara testovat výukové moduly vytvořené průmyslovými subjekty. Administrativní a metodickou podporu
českým učitelům poskytuje Dům zahraničních služeb www.dzs.cz. „Pomáháme učitelům s lokalizací modulů do
českého vzdělávacího prostředí a také
se je snažíme podporovat při práci s využitím informačních technologií při výuce,“ vysvětluje Petr Chaluš z Domu zahraničních služeb.
„Vybrala jsem si výukový modul zaměřený na fyziku, který žákům osvětlil téma zvuku. Žáky zaujal už jeho název – Podívejte se, jak vypadá zvuk.
Pomocí jednoduchého pokusu žáci ve
skupinách objevili a pochopili zvukové
vibrace. Myslím, že to byla hodina nejen zábavná, ale i poučná a že žáci získané poznatky nezapomenou, protože
je mají spojeny právě s tímto pokusem,“ říká Monika Bártová ze Základní
školy v Klášterci nad Ohří.
Cílem projektu je vyzkoušet výukové
moduly vytvořené průmyslovými subjekty na rozsáhlém vzorku 1000 tříd
a analyzovat, jakým způsobem probíhala výuka v různých vzdělávacích systémech a zda praktický způsob výuky
pomohl změnit postoj žáků k těmto
předmětům.

Generace Y
Nedostatek odborníků technického
a přírodovědného zaměření je v současné době celoevropským problémem. V České republice proto vznikl
jedinečný projekt pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Generace Y, který se snaží zprostředkovat poznatky z technických a přírodovědných oborů srozumitelnou formou
široké veřejnosti a zpopularizovat je tak
zejména zájemcům o studium.
Generace Y se zaměřuje jak na potenciální uchazeče o studium na vysokých
školách, tak na samotné vysoké školy. Informace zveřejňuje na webových stránkách www.generacey.cz, které obsahují
množství informací, návodů a zábavy
z oblasti technických a přírodovědných
oborů. Přinášejí novinky z oborů, rozhovory se zajímavými lidmi, informace
a pozvánky na akce a soutěže, seznamuje s aktuální nabídkou pracovních
míst z oboru. Sekce věnovaná pedagogům je speciálně vytvořena na míru
pro potřeby jejich technického či přírodovědného zaměření.

V rámci projektu na popularizaci technických a přírodovědných oborů byla
po celé České republice realizována
řada aktivit pro děti (dětské univerzity, tábory, laboratoře, soustředění,
soutěže), pedagogy (letní školy, semináře zejména zaměřené na badatelsky
orientovanou výuku) i pro pracovníky
VŠ škol a dalších institucí (seminář Komunikace u příležitosti konání mezinárodní konference EUPRIO apod.).
Ukázkovým příkladem popularizace
vědy je například projekt „Odhalte
s Mikem tajemství vědy“, kde známý
popularizátor vědy, Michael Londesborough, představí stovkám studentů základních a středních škol po celé České
republice svoji vědeckou show „Odhalte s Mikem tajemství vědy“. Poutavým a neotřelým způsobem přiblíží
vědecké obory, jako jsou chemie či fyzika.
Projekt Generace Y vznikl v rámci projektu Ipn (Individuální projekty národní) Podpora technických a přírodovědných oborů.

Příklady akcí uskutečněných v rámci projektu Generace Y

Kraj
Jihočeský, Karlovarský
Zlínský
Sředočeský, Liberecký, Praha
Moravskoslezský
Pardubický
Jihomoravský, Vysočina
Praha
Jihomoravský
Liberecký

Akce
Road Show - Techmania Science Center
Výuka matematiky rodiči
(Proč je matematika důležitá v práci)
Chemické jarmarky
Dětské univerzity
Věda a technika na dvorech škol
Brněnská logická hra
Příměstské a pobytové tábory
Výprava na jižní pól
Netradiční dětský tábor

Více informací o projektu:
www.generacey.cz
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Letní škola IT pro dívky
Co?
Letní škola IT pro dívky
Kde?
FIT VUT v Brně
Kdy?
3.–7. 9. 2012

Nedostatek žen v IT je neoddiskutovatelný fakt. Přitom ženský element dokáže obohatit oblast IT stejně, jako by
prospěl mužský prvek například školství. O vyšší zapojení žen do IT se snaží
řada českých univerzit. Mezi nimi právě
také FIT VUT v Brně, kde se stejně jako
na dalších českých vysokých školách
s technickým zaměřením podíl dívek
dlouhodobě pohybuje okolo 2 %, což
je stav velmi nízký v porovnání s jinými
evropskými zeměmi, kde podíl představuje 15–20 %, a je téměř nesrovnatelný s americkým či asijským prostředím. Zde počet studentek IT oborů
totiž dosahuje úrovně až 35 %.
Obor informační technologie je jedním
z těch, které jsou dlouhodobě úzce
spojovány s muži. Zkušenosti z praxe
však dokazují, že se jedná o oblast, kterou by přítomnost ženského elementu
obohatila. Ženy přitom mají řadu vlastností, kterými mladí muži neoplývají.
„Jsou pečlivé, spolehlivé, mají větší
smysl pro řád, jsou empatické a mají
mnohdy větší cit pro jazyk a komunikaci. Jejich přínos pro oblast IT je
tedy, dle mého názoru, nepopiratelný,“
říká profesor Jan M. Honzík z FIT VUT
v Brně, hlavní organizátor Letní školy IT
pro dívky.
A právě nedostatek žen v oboru IT je
hlavním důvodem vzniku tohoto projektu, jehož cílem je oslovit mladé
dívky a v teorii i praxi jim ukázat, že IT je
zajímavý obor, se kterým mohou spo-

jit svou budoucnost. Již pátým rokem
pořádá Fakulta informačních technologií VUT v Brně Letní školy IT pro dívky
ze středních škol, a to za podpory velkých firem jako IBM, Microsoft, Anect,
MP Soft a další.
Týdenní kurz je připraven pro všechny
dívky, které se chtějí seznámit se zajímavými oblastmi IT a jejich využitím
v praxi, ale i pro ty, které se o IT vždy
chtěly dozvědět víc, ale neměly možnost nebo nenašly odvahu se zeptat.
V termínu od 3. 9. do 7. 9. čeká účastnice bohatý program, během kterého
si vyzkouší tvorbu vlastní webové
stránky, naučí se zpracovávat audio či
video záznam nebo zabrousí do tak
netradičních oblastí, jako je například
biomedicínská 3D grafika či biometrie. Praktickou část kurzu pak završí exkurze v brněnském centru sdílených
služeb IBM Delivery Center Brno, jejíž
součástí bude také interaktivní workshop zaměřený na komunikační dovednosti a projektový management.
Letní škola IT pro dívky ze středních
škol proběhne v renovovaných prostorách Fakulty informačních technologií VUT v Brně a bude rozdělena do
dvou běhů podle pokročilosti účastnic.
Ani začátečnice tedy nemusí mít strach
a mohou se do kurzu bez obav přihlásit. Pro mladší dívky ze základních škol
navíc fakulta organizuje tzv. Malou
dívčí počítačovou univerzitu, která se
uskuteční poslední týden v srpnu.

 počet dívek v IT oborech je v Asii 35 %, v Evropě 15–20 %, v ČR 2 %
 dívky mají pro IT obory výborné předpoklady
 FIT VUT v Brně organizuje workshop – Letní školu IT pro dívky
a Malou dívčí počítačovou univerzitu
Více informací o akci Letní škola IT pro
dívky ze středních škol naleznete na
http://www.fit.vutbr.cz/holky/
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Rozhovor
Rychlý rozvoj IT vyhovuje potřebám žen na změnu
Pod prací v IT firmě si většina
mladých lidí představí celodenní
nudu u počítače, práci se složitým
programovacím jazykem, kterému
rozumí jen málokdo. Je tomu tak?
Jak vypadá Váš běžný pracovní
den?
Krátce řečeno, je velmi pestrý. Vlastní
práce na počítači zabírá necelou třetinu mého pracovního času, který
potřebuji k elektronické komunikaci
a vyhledávání informací v interních
i veřejných zdrojích. Vše začíná večerním upřesněním plánu, co budu
dělat následující dny, kontrolou
správného nastavení priorit a dokončených úkolů. Ráno začíná rychlým pročtením elektronické pošty
– co nevyřeším do dvou minut, odkládám a naplánuji si jako samostatnou úlohu s vyhrazeným časem do
svého kalendáře. Práci s poštou nevěnuji více než 30 minut ráno a hodinu večer. Následuje směsice interních schůzek a schůzek s obchodními
partnery, příprava nabídek, produktových materiálů a prezentací, koordinace lidí a reportování výsledků.
Jde zejména o komunikaci mezi
lidmi, zbytek je technologie.
Jak jste se k této práci dostala?
Historie má hluboké kořeny a sahá
do doby středoškolských studií. Vybrala jsem si obchodní školu a právě
na netechnickém studiu jsem se
pevně rozhodla o své další kariéře.
Středoškolské předměty jako ekonomie, podnikové účetnictví či právo
mne přesvědčily, že jde o problematiku, která mi nic neříká. Školu jsem
ukončila jako premiant s vyznamenáním, ale po intenzivním samostudiu matematiky a fyziky jsem zvládla
přijímací zkoušky a úspěšně absolvovala České vysoké učení technické,

fakultu elektrotechnickou. Právě na
elektrotechnice jsem se dostala k výpočetní technice, operačním systémům, programovacím jazykům
a počítačovým sítím. Dodnes jsem
prostředí IT neopustila.
Jaké 3 dovednosti a/nebo vlastnosti jsou pro Vaši práci nepostradatelné?
Vytrvalost, umění naslouchat a nastavování priorit. Bez jasného cíle
a zpětné vazby od okolí není možné
dosáhnout výsledků, kterých dosáhnout chcete.
Jakou část práce máte na své
pozici nejraději?
Práci s lidmi. S tím souvisí hledání
motivace, proč by měli preferovat IT
řešení nabízené naší společností.
Je oblast IT vůbec prostorem
pro ženy? Co považujete za největší přednost ženy ve světě IT?
Nepochybuji o vhodnosti prostředí
pro ženy. Když se podívám kolem
sebe ve firmě, ženy tvoří nezanedbatelné procentní zastoupení, ať
jde o konzultanty, projektové manažery, programátory nebo obchodníky. V oblasti IT je možné se realizovat mnoha způsoby, má mnoho
tváří, a proto si každá žena může najít roli, která vyhoví jejím ambicím.
A kde vidím přednosti žen v IT? V cílevědomosti, houževnatosti a vytrvalosti, které mají ženy od přírody
zakódovány v sobě. Nenecháme se
odradit od cíle, který si vytyčíme. Dotahování věcí do konce je také velkou předností. Žádný z oborů lidské
činnosti se nerozvíjí tak rychle jako
právě IT, a to vyhovuje potřebám žen
na změnu a přináší možnosti celoživotně se vzdělávat.

Ing. Jana Řešátková, HP software partner business manažer pro Čechy, Slovensko a Polsko. Pracovní pozice obnáší budování nepřímých prodejních kanálů pro
software, vyvinutého a distribuovaného
společností HP, vzdělání, akreditace
a certifikace partnerů a vytváření společných obchodních příležitostí.
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Žena v IT otevírá cestu k většímu dialogu – Portrét

Veronika Štorková, systémová inženýrka
ve společnosti Cisco Systems.
Veronika Štorková ve svých 33 letech pracuje ve Velké Británii pro společnost Cisco
Systems jako systémová inženýrka a mezi
její hlavní zákazníky patří rozhlasová
a televizní společnost BBC. Celý den však
neprosedí u počítače. Svůj čas věnuje také
hudbě, hraje na klavír a zpívá ve sboru.
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Veronika již na základní škole tíhla
k technickým oborům a byla zařazena
do matematické třídy. V tomhle odhledu
je „černou ovcí rodiny“. Oba rodiče jsou
umělecky založení a všichni čtyři sourozenci se věnují hudbě a umění, někteří
i profesionálně. Po gymnáziu nastoupila na Vyšší odbornou školu informačních služeb v Praze. V té době se internet teprve klubal na svět. Pro Veroniku
představoval fascinující zdroj informací
a chtěla porozumět tomu, jak funguje.
Ne každý učený z nebe spadl, a tak i ona
musela opakovat zápočet z předmětu
Informační technologie. To ji motivovalo k tomu, aby se naučila víc, než co
bylo v přednáškách.
Začala si kupovat IT časopisy, číst o technologiích a otevřel se jí nový svět, do
kterého chtěla hlouběji proniknout. Přihlásila se na Vysokou školu ekonomickou, kde se v 5. ročníku zapojila do Cisco
Networking Academy. Po ukončení studia se jí podařilo úspěšně absolvovat
roční kariérní program této společnosti
v Nizozemí, poté začala pracovat pro
pražskou pobočku jako systémová inženýrka.
V roce 2009 v Bruselu po několikaměsíční intenzivní přípravě uspěla v jedné
z nejtěžších technických certifikací
v oblasti informačních technologií Cisco
Certified Internetwork Expert (CCIE).
Stala se tak vůbec první Češkou v historii, která tento prestižní titul získala. Před
ní se to podařilo jen 69 českým mužům.

Jednu z velkých výzev pro ni rovněž znamenala příležitost ucházet se o pozici ve
Velké Británii. Žít v zahraničí byl Veroničin velký sen a ten se jí splnil.
Jaké výhody představuje pracovat
v oboru, kde převládají muži? Podle
Veroniky ženská přítomnost mírně odlehčuje velkou soutěživost mezi muži,
zmírňuje napětí a zároveň otevírá cestu
k většímu dialogu. „Vím, že zdravé sebevědomí, které stojí na dobrých znalostech technologie, milé a slušné vystupování, velmi pozitivně působí a je dobře
přijímáno,“ dodává Veronika. A přidává
ještě jednu výhodu. Jelikož je žen v IT
stále poměrně málo, je možné dobře vyniknout. Pokud má žena výborné technické znalosti, je chytrá a ještě k tomu
přidá svou ženskou eleganci (v dobrém
slova smyslu), je velká příležitost, jak
se dostat na špici. Tím nepopírá tvrdou
práci, která za tím stojí, ale šance jsou
nemalé. V tomto ohledu však musí překonat i jiná úskalí. Žena musí mnohem
tvrději pracovat a neustále dokazovat,
že je stejně dobrá jako její mužští kolegové.
A co nám na sebe ještě Veronika prozradila? „Jsem tvrdohlavá a věřím, že má
smysl jít si za svými sny, vždycky se mi
pak splní. A moje rodina? Myslím si, že je
dodnes pro ně tak trochu záhada, co je
má profese, protože to pro ně není lehce
uchopitelné. Určitě ovšem ví, že pracuji
s počítači a že mě tato práce baví,“ dodává Veronika.

eTwinning
a virtuální prostor Twinspace
Virtuální prostor Twinspace
Evropské mezinárodní vzdělávací projekty
online – eTwinning – nelze již v českém
školství považovat za nějakou novinku.
Spolupráce evropských škol prostřednictvím programů podporovaných Evropskou unií je trend, který již pevně zakotvil
na všech úrovních vzdělávání. Komunita
evropských učitelů stále dynamicky roste,
mezi současnými 155 000 evropskými
učiteli je téměř 4 500 českých učitelů
z 2 500 škol. Učitelé z českých škol stále
častěji registrují projekty s evropskými
partnery a pracují ve virtuálním prostředí
Twinspace.
K tomu, aby třídy vzdálené od sebe i několik set kilometrů mohly spolupracovat pomocí internetu, organizovat a řídit
projektové aktivity, řešit společně problémy a v neposlední řadě publikovat výstupy, potřebují vlastní virtuální prostor.
To vše učitelům nabízí prostředí Twinspace, multifunkční nástroj, který byl vytvořen speciálně pro projekty aktivity
eTwinning. Obrovskou výhodou Twinspace je především jeho bezpečnost. Pro
každý projekt existuje zvláštní Twinspace,
do něhož mají přístup pouze projektoví
partneři. Učitelé se tak nemusí bát ukládat na Twinspace fotografie, je zde i prostor, kde spolu mohou žáci volně komunikovat. Přístup do prostředí Twinspace
získává projektový tým automaticky po
registraci projektu eTwinning na portálu
www.etwinning.net (obr. č. 1).
Jedná se o uživatelsky příjemné virtuální
prostředí, jehož největší předností je bezpečnost. Prostor je uzavřený a přístup do
něj mají pouze ti, kteří byli autory projektu přizvaní ke spolupráci. Prostředí je
nejprve přístupné dvěma zakládajícím
členům projektu, kteří do něj mohou přizvat další učitele, ale i žáky. Každý člen pak
má v Twinspace svůj profil, administrátoři
udělují členům administrátorská, či pouze
uživatelská práva. Sami administrátoři určují, co bude přístupné žákům, co učitelům, které výstupy zveřejní a které nikoliv.

K dispozici jsou zde komunikační nástroje, jako je mailbox, nástěnka, či blog.
Výhodou použití nástěnky – diskusního
fóra, je její členitost a přehlednost. Všichni
členové do ní mohou přispívat a zakládat
nová diskusní témata – vlákna. Podobně
funguje i blog, který je nejčastěji využíván jako deník projektu. Článek může
autor doplnit např. o obrázek, či fotografii, ostatní členové pak mohou články komentovat a hodnotit (obr. č. 2). Dalším
užitečným nástrojem je kalendář, do kterého mohou partneři vepsat celý harmonogram projektu, nastavit zde termíny
úkolů, on-line schůzek nebo prázdnin.
Pouze pro učitele je vytvořena Sborovna,
kde mohou plánovat aktivity, diskutovat,
sdílet soubory. Naopak pouze žákům je
určen tzv. Koutek pro žáky, ve kterém diskutují o tématech, která nejsou součástí
projektu, ale která jsou pro ně atraktivní.
Stejně tak zde mohou žáci sdílet různé
dokumenty a fotografie.
Ke sdílení výstupů z projektu jsou určeny
tzv. Projektové aktivity, tematické záložky,
které lze plnit soubory různých typů. Koordinátoři podle harmonogramu nejprve
vytvářejí složky pro jednotlivé aktivity,
do každé složky lze pak vkládat nástroje
určené ke spolupráci a ke sdílení dokumentů. K dispozici máte blogy, nástěnky,
wiki, knihovnu dokumentů, galerii obrázků a také sem máte možnost vkládat
různé aplikace a jiné obsahy z dalších webových stránek (jako jsou youtube, slideshare apod. – obr. č. 3).
Využití Twinspace není přesně určeno,
tento prostor byl vytvořen pro ty, kdo
chtějí hranice svých tříd posunout tam,
kam až sahají možnosti mezinárodní projektové spolupráce. A právě Twinspace by
měl být jedním z prostředků, který jim pomáhá toho dosáhnout.
Mgr. Ivana Brabcová
ZŠ Nádražní Hustopeče, realizátorka několika úspěšných projektů, vítězka Národní
ceny eTwinning

Obr. č. 1 – Hlavní stránka Twinspace

Obr. č. 2 – Projektové aktivity v Twinspace

Obr. č. 3 – video na Twinspace

Užitečné odkazy:
podrobný návod na práci s Twinspace:
www.etwinning.cz/data/docs/portal/
new_twinspace_navod_aktualizace.pdf
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ICT nástroje nejen pro projektovou spolupráci
V tomto čísle se můžete seznámit s volně dostupnými ICT nástroji, které lze využít při práci na mezinárodním vzdělávacím projektu online nebo i v každodenní
výuce. Autory těchto článků jsou zkušení realizátoři projektů eTwinning, kteří
měli zájem se podělit o své zkušenosti s různými zajímavými ICT nástroji.

Miroslava Filipi, ZŠ Hrochův Týnec, učitelka anglického jazyka, ekonomiky a výtvarné výchovy.
Šest let vytváří s dětmi projekty v aktivitě eTwinning, získala několik certifikátů kvality, držitelka
Evropské jazykové ceny Label. eTwinning je na
škole začleněn v rámci grantu EU školám dotací
1 h týdně v 8. ročníku pro tento školní rok.

Užitečné odkazy:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56697
dále aktivita „Questionnaire“

Marcela Hubáčková, ZŠ a MŠ Větrná v Uherském Hradišti, učitelka angličtiny a francouzštiny. Na eTwinningu ji zaujala nejvíce pestrost
celého systému. Často ve svých projektech natáčí
videa, ale baví ji také práce s fotografií. Komiksy
vytvořené v programu Comic Life použila v projektu Job Worth Doing.

Užitečné odkazy:
www.etwinning-jobworthdoing.blogspot.com
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Google nástroje – tvorba dotazníku
Předností google nástrojů je to, že se
dají sdílet s více partnery, jsou velmi přehledné, jednoduché a variabilní a především jsou zdarma. Podmínkou je vytvoření
vlastního účtu na www.google.cz. Velice
jsem ocenila možnost vytvářet dotazníky
se širokou škálou možností odpovědí: od
úplně otevřených po výběr ze dvou či několika možností. Vytvořený dotazník je
možné sdílet prostřednictvím e-mailové
pošty, odpovědi jsou automaticky zaznamenávány na doprovodném dokumentu.
Všechny tyto dokumenty nebo jen jednotlivé z nich lze sdílet, tj. umožnit přístup
dalším uživatelům prostřednictvím tlačítka „share“ a následným zadáním mailové adresy nového uživatele. Tyto dokumenty, např. dotazníky lze vložit do blogu,
wiki ve Twinspace zkopírováním kódu pro
vložení (tzv. embed – jsou pod ikonou
„form“). Dále se potvrdí kliknutím na „uložit“. Vložený dotazník mohou používat
partneři ve Twinspace. Stejným způsobem
mohou partneři vytvářet i prezentace. Je
tak naplněn základní princip eTwinningu,
tedy společné řešení úkolu oběma či více
partnery. Užívání těchto nástrojů není nijak složité, jde jen o to vše pomalu a krok
po kroku vyzkoušet, v podstatě nelze nic
pokazit, nepodařené dokumenty se dají
vždy snadno odstranit.
Mgr. Miroslava Filipi
ZŠ Hrochův Týnec.
COMICLIFE – http://plasq.com/
Jeden z našich společných úkolů v projektu Job Worth Doing bylo vytvoření komiksu. Každá škola měla vytvořit komiks
v programu Comic Life. Žáci vymysleli příběh, ve kterém se mělo objevit nejméně
jedno zaměstnání, jelikož to bylo tématem celé naší spolupráce. Poté žáci nafotili
fotografie vhodné pro vymyšlený příběh
a v programu Comic Life vytvořili komiks.
Bubliny pro text žáci nechali prázdné,
protože jejich doplnění bylo úkolem part-

nerské školy. Každá škola tedy nejenom
vytvořila komiks pro doplnění, ale také
musela popřemýšlet, jak dokončit komiks
vytvořený partnerskou školou.
Zkušební 30denní verzi programu Comic
Life si mohl stáhnout každý z žáků. Práce
s tímto programem je intuitivní a zvládne
ji každý. Vkládání fotografiií je jednoduché, fotografie se pouze přetahují a vkládají do předem vytvořené šablony. Je zde
i mnoho efektů, které pomohou podtrhnout dramatičnost komiksu dle vlastních
představ. Pokud se rozhodnete použít
tento program pro svůj projekt, nebudete
litovat, žáci budou nadšení a tvoření komiksu se jim bude líbit.
Marcela Hubáčková
ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hradiště
Tvorba komiksu
– www.superlame.com
Na této stránce můžeme podle jednoduchého návodu vytvořit komiksový příběh
z vlastních fotek. Postupujeme ve třech
krocích. Nahrajeme fotku, pak vybereme
a vložíme komiksovou bublinu a do ní napíšeme text. Můžeme nakonec vložit vlastní
výrazný nápis, který upoutá na první pohled – tj. klíčové slovo, citoslovce aj.
V eTwininngovém projektu se mohou
děti tímto způsobem představit. Mohou
vytvořit foto příběh na dané téma. Efektní
jsou fotky s vtipnými popisky nebo komentářem. Jednotlivé fotky upravené
v programu www.superlame.com lze
dále vkládat jako obrázky do prezentací
nebo sestavit příběh ve Wordu. Osvědčilo
se vkládat fotky do dalších programů jako
www.flixtime.com nebo je řadit v sledu
originálního příběhu např. ve Photostory nebo obohatit o další efekty v programu Moviemaker.
V průběhu spolupráce zaznamenávají
týmy různé výstupy a zajímavé momenty.
Fotografie doplněné popiskem budou
zajímavým prvkem deníku našeho projektu.

On-line puzzle přímo na stránky projektu nebo Twinspace
Použití této aplikace je velice jednoduché a je možné ji zařadit do mnoha částí
projektu. Můžete vybrat libovolný obrázek ze svého počítače a během několika okamžiků z něj vytvořit interaktivní puzzle. Nahrát můžete fotografii, ale
i obrázek malovaný přímo dětmi. Puzzle najdete na webových stránkách
www.jigsawsite.com. Přímo na úvodní
stránce uvidíte tlačítko ,,vybrat soubor“, pomocí kterého vyberete obrázek
ze svého počítače. Poté stačí kliknout
na ikonku upload, program vše dokončí
a ukáže vám výsledek. Přímo pod obrázkem si pak můžete změnit obtížnost a najdete zde i kód, potřebný pro vložení puzzle na vaše stránky (embed puzzle live in
your website or blog). S výsledkem práce
budete určitě spokojeni vy i vaši žáci. Pokud máte možnost promítnout puzzle
na plátno nebo ještě lépe interaktivní tabuli, může pracovat i více dětí společně.
V mé třídě vždy jeden žák pracoval s myší
u PC a druhý mu radil. Obrázek děti dobře
znaly, protože se podílely na jeho vytvoření a tím pro ně byla práce zajímavější
a zábavnější. Na konkrétní puzzle a další
nástroje, použité v projektu dvou mateřských škol, se můžete podívat na stránkách
www.vlaceketwinacek.webnode.cz.
Bc. Martina Nebeská, eTwinning NSS
Smilebox
Smilebox je volně stažitelný program,
který umožňuje snadno vytvářet přitažlivé prezentace, alba, přání, pohlednice,
pozvánky k různým příležitostem v různých designech, s možností přidání videí, zvuku a pohybů. Stránky Smilebox.
com, které umožňují stáhnutí tohoto programu, nabízejí ukázky všech designů
a typů alb, jsou přehledné a uživatele
snadno navedou k potřebným informacím. Výsledkem je velice atraktivní prezentace vloženého obsahu.
S programem jsem se seznámila při práci
na projektu Touch the World, při němž studentky pedagogického lycea při Střední
odborné škole a Gymnáziu v Liberci již třetím rokem připravují obrázkové návody
na jednoduché fyzikální pokusy pro děti
ve skotské školce. Ty pak pod vedením

paní učitelky Dorothy Ostacchini pokusy
zkouší. Paní učitelka pokusy dětí dokumentuje a spolu s odbornými komentáři
vkládá na naši společnou stránku http://
touch-the-world.wikispaces.com/ .
A právě kolegyně Ostacchini s oblibou
používá tento program. Vizuálně nápaditá
forma je zvláště pro malé děti velice přitažlivá, a proto jsem okamžitě seznámila
s programem i své studentky, které ho
také rády používají a nelitují času s vyhledáváním toho nejvhodnějšího designu ke
svému pokusu. Výsledné návody na pokusy pak vyhlíží velice lákavě a zábavně.
Vladimíra Erhartová
Puzzle
V projektu jsme si také chtěli představit naše domácí mazlíčky. K tomuto účelu jsme využili aplikaci
http://www.flash-apliace.cz/.
Vložili
jsme fotky našich mazlíčků a zvolili náročnost budoucího puzzle. Vytvořená puzzle
jsme vkládali na Twinspace a po úspěšeném složení puzzle něčího mazlíčka jsme
daného mazlíčka ještě komentovali anglickými větami. Se žáky jsme stejného
názoru, že když plníme různé úkoly, nechceme, aby se nám práce stala stereotypem. Chceme, aby nás to pořád bavilo,
chceme objevovat nové věci, nové způsoby zpracování. Typ nástroje obvykle navrhuji já, ale občas s dobrým typem přijdou i sami žáci. Když s vybranými nástroji
pracujeme, žáci velmi často objeví mnohé
možnosti nástrojů a i já se od nich naučím
nové dovednosti.
Vladimíra Hýlová
ZŠ Mitušova 16, Ostrava

Martina Nebeská
Bývalá učitelka mateřské školy má za sebou několik eTwinningových projektů
s předškoláky, nyní konzultantka Národního podpůrného střediska pro eTwinning.

Užitečné odkazy:
www.vlaceketwinacek.webnode.cz

RNDr. Vladimíra Erhartová, Střední odborná
škola a gymnázium Liberec, Na Bojišti, učitelka
fyziky a chemie. Úspěšná realizátorka několika
eTwinningových projektů, vítězka Národní ceny
eTwinning za rok 2011 za projekt Touch the World.

Užitečné odkazy:
Používání Voki ve výuce a v projektech
Tento jednoduchý nástroj oživí výuku anglického jazyka a je i velice oblíbený u dětí,
které pracují na projektu eTwinning. Je
dostupný na internetu, není potřeba nic
stahovat do počítače a existuje možnost
volby buď registrace, která je velice jednoduchá a krátká, nebo práce on line bez
registrace a následné odeslání e-mailem
nebo uložení do projektu.
Po otevření stránky www.voki.com použijte ikonu CREATE v levé části horní lišty.
Po otevření stránky můžete použít nabízenou postavu, nebo můžete použít

http://touch-the-world.wikispaces.com/

Vladimíra Hýlová, ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka, učitelka 1. stupně a anglického jazyka.
S prací na projektech eTwinning začala před 2,5
roky. Projekt Spring Is Coming získl certifikát kvality a byl nominován na Evropskou cenu eTwinning 2012.

Užitečné odkazy:
http://zsmitusova16.cz/index.php?id=241
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Naděžda Kadlecová, Gymnázium Česká Lípa,
učitelka angličtiny. Držitelka Národní ceny eTwinning, Evropské jazykové ceny Label a ocenění Evropský učitel jazyků roku. Výuku si neumí představit bez účasti na mezinárodních projektech
eTwinning. Ráda spolupracuje s mladými učiteli
z celé Evropy. Voki jsme použili ve výtvarném projektu Window of the world.

Užitečné odkazy:
http://new-twinspace.etwinning.net/c/
portal/layout?p_l_id=15472062

Eva Münchová, ZŠ Okružní, Most, učitelka angličtiny. Do eTwinningových projektů se zapojuje
od roku 2009. Držitelka několika certifikátů kvality. Projekty motivují žáky nejen ke zdokonalování angličtiny, ale také rozšiřují naše vědomosti
a zkušenosti s ICT nástroji

Užitečné odkazy:
http://www.18zs.cz
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horní řádek – CUSTOMIZE YOUR CHARACTER. Zde je celá řada nabídek na různé
postavy včetně zvířecích. Pokud použijete ikonu BACKGROUND, můžete vybrat
z nabídky změnu pozadí. Vždy je potřeba
použít zelené tlačítko DONE vpravo dole,
abyste mohli pokračovat. Ikona GIVE IT
A VOICE nabízí několik možností, jak postava bude mluvit. Nejjednodušší je malá
ikona s písmenem T – zde napíšete text,
který chcete, aby byl mluven. Může být
i delší, nejen jedna věta. Po té si zkusíte
hlas z výběru pod psací plochou. Opět nezapomeňte odsouhlasit tlačítkem DONE.
Na závěr dáme PUBLISH, pojmenujeme,
pokud nejsme registrováni, nevyplníme
email v nabídce YOU JUST CREATED
A VOKI CHARACTER (to přeskočíme) a naskytnou se vám různé možnosti- poslat
příteli, dát na web, získáte také kód pro
vložení do etwinningového projektu.
Využítí: různé, to nejjednodušší je třeba
procvičování angličtiny- psaní, čtení, poslech zábavnou formou. Děti se raději
schovají za imaginární postavu, než ukazují svou vlastní tvář.
Mgr. Naděžda Kadlecová
Gymnázium Česká Lípa
Wordle
Ráda bych představila bezplatný online
nástroj zvaný Wordle – plakáty. Najdete
ho na odkaze – http://www.wordle.net/
Můžete ho s žáky využít k vytváření plakátů ze slov k různým tématům. Žáci dostanou třeba téma „Co pro Vás znamená
zima“, každý žák si sám vybere daný počet slov a pak si s nimi pohraje – s barvou
písma, pozadím, rozložením slov atd. Hotové plakáty se dají uložit do veřejné galerie, nebo je pomocí zdrojového kódu
můžete vložit na webovou stránku či na
Twinspace do různých projektů. Vzniklé
plakáty se dají samozřejmě také vytisknout. Můžete si tak vytvořit vlastní galerii
plakátů na různá témata. My jsme wordle
použili například k vytváření plakátů
v úvodu projektu Comenius (viz foto) jako
úvodní motivaci. Zadali jsme žákům úkol
– napsat, co od společného projektu očekávají. Také jsme ho využili ve výtvarném
projektu v tématu „Winter“. Žáci si procvičili nejen slovní zásobu v angličtině k daným tématům, ale také výtvarné cítění.

Photo – editor
Druhý online a zdarma nástroj, s kterým
se žáci pěkně pobavili a zároveň se naučili
pracovat s úpravou vlastních fotografi í je
photo-editor – http://pizap.com/. Slouží
hlavně k úpravě fotek k různým výročím,
přáním atd. Děti si tak mohou upravovat
své fotky velmi zábavnou formou a přitom se naučí přemýšlet o rozvržení doplňků na snímku. Tento nástroj vám dovolí
zdarma stáhnout svou digitální fotografi
i a upravovat ji velmi zábavnou formou.
Můžete k ní přidávat komiksové „bubliny“,
rámečky nebo vzhledové doplňky a máte
mnoho dalších jednoduchých možností,
jak upravit fotografii. S tímto nástrojem
si vyhrají nejen mladší žáci, ale jistě nepohrdnou ani dospěláci. Můžete si tu
zdarma vytvořit originální novoroční, vánoční a velikonoční přání. My jsme ho použili k vytváření vánočních přáníček partnerům v našem eTwinningovém projektu.
Malování
Dnes má každý počítač v základním vybavení program „malování“. Je to velmi
jednoduchý nástroj, který se dá využít
v projektech ve spolupráci s partnery.
My jsme ho využili k vytváření společných vánočních přání. Každý z našich
žáků namaloval polovinu obrázku, a tu
jsme uložili na Twinspace. Naši partneři si obrázky ve Francii otevřeli a domalovali. Hotová přání jsme pak samozřejmě uložili zpět do společné galerie.
A že se přáníčka moc povedla, můžete
posoudit sami.
Eva Münchová
OOVOO
Už se Vám stalo, že jste se domluvili se zahraničními partnery na videokonferenci
přes Skype a ono to pak nefungovalo?
Kousalo se to, zadrhávalo, zvuk šel pořádně až po vypnutí kamery, ale zase jste
na sebe neviděli? Zkuste OOVOO – nástroj
určený výhradně pro pořádání videokonferencí. Základní ovládací program
lze stáhnout na http://www.oovoo.com
Program je sice komerční, ale umožňuje
bezplatné využití pro 6 uživatelů v jedné
videomístnosti. Nastavení je velice podobné Skype, prostředí přívětivé, ovládání
snadné – přeji kvalitní konference.
Fisa

Hrál/a jsem ve filmu a ještě k tomu anglicky! Digitální kamera
a film v projektu.
I.C.T for Interculturality, Citizenship
and Teamwork (ICT4) byl název projektu Comenius/eTwinning, na němž
naše škola spolupracovala v letech
2009–2011 s partnerskými školami
z Portugalska, Polska a Turecka. Tento
projekt získal ocenění European Quality Label 2010.
Využití moderních prostředků pro
zpracování dat a komunikaci je nezbytnou podmínkou každé úspěšné
spolupráce, avšak ve srovnání s předchozími školními projekty měla v projektu ICT4 výsostné postavení digitální
kamera a zpracování filmu. Nejzdařilejším dílkem ICT4 byl film Our School
and the Environment, vytvořený skupinou žáků v rámci podprojektu For Earth
Sake. Jeho cílem bylo jednak představit naše město a školu a také ukázat
a popsat, jaký vztah mají k životnímu
prostředí jednotlivci, žáci a učitelé, ale
i naše škola jako celek. S myšlenkou vytvořit film na toto téma přišel žák druhého ročníku oboru Elektronické počítače Martin, jehož koníčkem bylo
filmování a který měl již dobré zkušenosti se stříháním a celkovým zpracováním filmu. Vytvořili jsme 4členný
tým (3 žáci a 1 učitelka) a do vlastní
tvorby obsahu filmu zapojili dalších asi
20 osob. Autorský tým sestavil scénář
filmu, harmonogram natáčecích dnů,
sled jednotlivých sekcí, také připravil
titulky a doprovodnou hudbu a děvčata namluvila úvodní slovo v angličtině. Film jsme natáčeli jak v době vyučování, tak po vyučování, kdy byl ve
škole klid, a točilo se i v terénu (město
a okolí, zámek).
Film má 5 hlavních sekcí, v 1. části autoři provázejí diváka městem Blatná, ve

2. části interiérem naší školy, 3. část obsahuje autentické rozhovory se žáky,
učiteli a panem ředitelem na téma třídění odpadů v naší rodině a ve 4. části
se divák dozví, jak chráníme životní prostředí v naší škole. Pátá část je jakýmsi
bonusem – jednotlivé eTwinningové
týmy zasílají video pozdravy svým partnerským týmům do zahraničí. Film jsme
prezentovali na partnerské schůzce
v Polsku, poté na Twinspace a později
jsme ho promítali pro všechny naše
žáky a učitele. Dvanáctiminutový film
bude sloužit i v budoucnu jako materiál
k propagaci naší školy.
Proč právě digitální kamera a zpracování filmu v projektech? Na to je
jednoduchá odpověď. Práce s kamerou žáky baví a přináší jim radost. Je
to práce týmová a tvořivá, do níž se
mohou zapojit žáci ze všech ročníků,
chlapci i dívky. Žáci získají sebevědomí v komunikaci v angličtině. Mohou si říci: „Hrál/a jsem ve filmu a ještě
k tomu anglicky!“ Vyzkoušejí si, jak nesnadné je mluvit před kamerou a navíc v cizím jazyce. Žáci se v průběhu
práce poznávají navzájem a vytvářejí
se neformální vazby mezi všemi účastníky. Důležité je podchytit zájem jednotlivců a znát jejich koníčky, neboť
žáci se velmi rádi podělí o to, co umějí
a čím vynikají. Tato aktivita je ale dosti časově náročná a vyžaduje obětovat volný čas jak žáků, tak učitelů.
Rozhodně bych využití školní kamery
v projektech doporučila, neboť práce
s ní motivuje žáky k učení a dává jim
prostor vyjádřit se jiným způsobem,
než je ve výuce obvyklé.
Ing. Marie Švehlová
Střední odborná škola Blatná

Ing. Marie Švehlová, Střední odborná
škola Blatná, učitelka angličtiny a ekonomiky. Od roku 2007 je koordinátorkou
mezinárodních projektů na škole. Během
tohoto období obdržela za své projekty
eTwinning tři certifikáty kvality.

Užitečné odkazy:
www.etwinning.cz
www.etwinning.net
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Nové publikace
245 tříd v šesti
evropských zemích

ZAVÁDĚNÍ NETBOOKŮ
DO VÝUKY VE ŠKOLÁCH

Zavádění netbooků do výuky ve školách
Autoři: Riina Vuorikari, Valentina Garoia, Anja Balanskat
Vydal: European Schoolnet 2011
Český překlad vydala společnost ACER

Pilotní projekt skupiny Acer a European Schoolnet zaměřený
na využití netbooků ve vzdělávacím procesu

Užitečné odkazy:

Publikace shrnuje výsledky pilotního
projektu firmy Acer a organizace European Schoolnet zaměřeného na využití
netbooků ve vzdělávacím procesu. Projekt probíhal současně v šesti zemích:
ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku,
Turecku a Velké Británii, celkem se do
projektu zapojilo 245 tříd. Cílem projektu bylo pochopit a dokumentovat,
jakým způsobem studenti a učitelé využívají netbooky v různých vzdělávacích
kontextech a jakým způsobem může
zavedení netbooků a tzv. výuky 1:1 ve
školách ovlivnit výukové a vzdělávací
procesy jak ve škole, tak mimo ni.

http://netbooks.eun.org
www.dzs.cz/eun

Hlavní výsledky projektu:
ICT, jako např. netbooky, zvyšují
motivaci studentů, zlepšují atmo-

LISTOPAD 2011

B. Schwarzenbacher, À. Gras-Velázquez,
B. Grečnerová, E. Gérard & A. Paiva
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Publikace v angličtině je zdarma ke
stažení na webové stránce projektu
http://netbooks.eun.org.
Publikace v češtině je zdarma ke stažení na www.dzs.cz/eun.

Projekt Spice: Jak okořenit výuku přírodních věd a matematiky
novými metodami od zahraničních kolegů
Autoři: B. Schwarzenbacher, A. GrasVelázquez, B. Grečnerová, E. Gérard &
A. Paiva
Vydal: European Schoolnet 2011
Český překlad vydal Dům zahraničních
služeb

Projekt Spice: Jak okořenit výuku přírodních
věd a matematiky novými metodami
od zahraničních kolegů

sféru ve třídě, přispívají k nezávislejšímu a individuálnějšímu studiu
a přináší přidanou hodnotu každodenní práci ve škole.
Skutečnost, že studenti mají netbooky a mohou je používat i po
škole, umožňuje rozšířit příležitost
k vzdělávání a vzdělávacím aktivitám i mimo vyučovací hodiny.
Netbooky umožňují zapojení rodičů do vzdělání jejich dítěte.
Výuka 1:1, pokud je zavedena jako
součást celkové vzdělávací vize
školy, podporuje učitele a posiluje jejich postavení při práci ve
třídě.

Publikace shrnuje výsledky evropského projektu SPICE zaměřeného na
inovativní, především badatelsky orientovanou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Postoj žáků
vůči přírodním vědám je v mnoha případech stále negativní, přírodovědné
předměty považují za nudné a nezajímavé. Výukové moduly postavené na
badatelském způsobu učení se snaží

vzbudit zájem žáků o nejrůznější vědecká témata, umožnit jim uvědomit si
souvislosti mezi vědou a běžným životem a problémy zkoumat a zabývat se
jimi samostatně.
Skupina 24 učitelů působících v 15 zemích vybrala 24 příkladů dobré praxe
v oblasti výuky matematiky a přírodních
věd a otestovala tyto výukové moduly
ve školním roce 2010–2011 ve své výuce 41 učitelů na přibližně 2 000 žácích.
Publikace popisuje inovativní výukové
moduly i samotnou práci učitelů během
projektu, jejich postřehy a zážitky. V neposlední řadě studie shrnuje dopady
projektu na zúčastněné žáky a jejich
motivaci pro studium těchto předmětů.

Projekt SPICE je příkladem, jak mohou
učitelé z celé Evropy úspěšně spolupracovat a učit se od sebe navzájem.
Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz)
byl partnerem projektu.

Publikace je v angličtině zdarma ke
stažení na webové stránce projektu
http://spice.eun.org. Publikace v češtině
je zdarma ke stažení na www.dzs.cz/eun.

Užitečné odkazy:
http://spice.eun.org/
www.dzs.cz/eun

Pořiďme si interaktivní tabuli – rady a doporučení
Autoři: EdICTs Ltd.
Vydal: European Schoolnet 2011
Český překlad vydal Dům zahraničních
služeb
Nákup interaktivních tabulí znamená zásadní finanční investici a každá škola by
měla zvážit, zda nákup této technologie
zapadá do její strategie v oblasti informačních a komunikačních technologií, zda má
dostatečné finanční prostředky na nákup
a provoz této technologie a zda bude tato
technologie efektivně využívána.
Tato publikace vznikla z iniciativy evropské pracovní skupiny Interactive Whiteboard Working Group (IWB WG), která
působí v rámci organizace European
Schoolnet. Příručka pomáhá školám

a dalším subjektům při nákupu pevné
či přenosné interaktivní tabule, popř. jiných interaktivních nástrojů. Publikace
popisuje celý postup nákupu od definování potřeb školy po zhodnocení připravenosti, technickou specifikaci, samotný
nákup, instalaci, uvedení do provozu
a následnou podporu. V příručce dále
naleznete stručný přehled dostupných
interaktivních technologií, vzorové šablony pro sestavování finanční rozvahy
a pedagogické vize školy, vzorové dotazníky pro prodejce a vzorové výzvy
pro podání nabídek včetně doporučeného postupu hodnocení nabídek.

Pořiďme si interaktivní
tabuli – rady a doporučení
Pracovní skupina Interactive Whiteboard Working Group, European Schoolnet
Červenec 2011

Publikace v češtině je zdarma ke stažení na www.dzs.cz/eun.

Jak podpořit zájem žáků o studium a zaměstnání v oblasti
přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky

LISTOPAD 2011

Národní iniciativy v 21 členských zemích sítě European Schoolnet
Autoři: Caroline Kearney
Vydal: European Schoolnet 2011
Český překlad vydal Dům zahraničních
služeb
Tato srovnávací analýza vznikla jako
součást projektu Spice, jenž organizace European Schoolnet (EUN) koordinuje a v němž byl partnerem i Dům
zahraničních služeb. Publikace analyzuje nejnovějších klíčové národní iniciativy, politické kroky a reformy v oblasti
vzdělávání přírodních věd, technologií,
inženýrství a matematiky (STEM) v 21
evropských zemích. Tato zpráva sestává z následujících sedmi oddílů: globální národní strategie STEM, střediska
pro zlepšování kvality výuky STEM,
učení založené na kurikulární reformě
a výzkumu, zlepšování odborné pří-

pravy a profesního růstu učitelů STEM,
poradenství pro studenty ohledně zaměstnání v oboru STEM, navyšování
podílu žen na zaměstnáních v oboru
STEM a konečně úloha technologií
v programu STEM.
Zpráva ukazuje, že klíčem k zvýšení zájmu mladých lidí o studium a profesní
uplatnění v oblasti STEM jsou dvě podmínky: rozvoj kurikula a účinných a zajímavých učebních metod, a dále zdokonalení dalšího vzdělání a profesního
rozvoje učitelů.
Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz)
byl partnerem projektu. Publikace je v angličtině zdarma ke stažení na webové
stránce projektu http://spice.eun.org. Publikace v češtině je zdarma ke stažení na
www.dzs.cz/eun.

Jak podpořit zájem žáků o studium
a zaměstnání v oblasti přírodních věd,
technologií, inženýrství a matematiky
Národní iniciativy v 21 členských zemích sítě
European Schoolnet
Caroline Kearney

Užitečné odkazy:
http://spice.eun.org
www.dzs.cz/eun
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Aktuálně
Národní konference eTwinning
Národní podpůrné středisko pro eTwinning si dovoluje pozvat učitele, ředitele
škol i ostatní pedagogické pracovníky
škol na Národní konferenci eTwinning
11. a 12. května 2012 v Mostě.
Konference je největším českým setkáním všech, kteří se zabývají tvorbou mezinárodních vzdělávacích projektů on-line.
Cílem konference je podpořit výměnu
zkušeností mezi realizátory projektů
eTwinning, prezentace příkladů dobré
praxe a v neposlední řadě také umožnit
všem účastníkům vyzkoušet si eTwinningové nástroje v praxi.

Konference bude zahájena 11. května
2012 ve slavnostním plenárním zasedání, kde budou předány certifikáty
kvality i Národní ceny eTwinning za rok
2012. V další části programu proběhnou tematické workshopy.
Výstupy z loňské konference v Praze
naleznete na:
http://etwinning2011.webnode.cz/.
Podrobný program konference i možnost registrace naleznete brzy na našem webu www.etwinning.cz.

Partneři kampaně European e-Skills Week 2012

Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy
Na Poříčí 1035/ 4
Praha 1 110 00
www.dzs.cz, www.naep.cz
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Kontakty
Národní podpůrné středisko
pro eTwinning (NSS)
etwinning@naep.cz
www.etwinning.cz

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

