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Předmluva 

Předložená práce se zakládá na vlastních pedagogických zkušenostech autorky s výukou 

francouzského, italského a anglického jazyka v České republice a v Anglii. Během svého 

několikaletého působení jsem jako učitelka gymnázia v ČR vyzkoušela celou řadu metod 

výuky cizích jazyků, absolvovala několik výměnných pobytů se školami v Belgii, Francii a 

Itálii a uskutečnila několik mezinárodních projektů, které získaly i nejrůznější ocenění. 

Například ve spolupráci s belgickou partnerskou školou jsme sestavili projekt, v němž žáci 

srovnávali secesní umění v Praze a Bruselu: Art Nouveau à Prague et à Bruxelles. Muzikálová 

scénka Maladie d'amour, v níž žáci zdramatizovali a zhudebnili básně Jacquese Préverta, 

získala v roce 2001 první místo v soutěži Présentation en Français. Projekt Prezentace českého 

jazyka a kultury, který měl za cíl seznámit zahraniční partnery se základy češtiny, vyhrál 

v roce 2002 první ročník v soutěži Evropská jazyková cena LABEL. 

Od roku 2003 jsem začala experimentovat s využíváním nových technologií, především 

Internetu. Tyto snahy se projevily například v projektu Voyage virtuel à Paris (Virtuální cesta 

do Paříže), v němž žáci pracovali ve skupinách - „cestovních kancelářích" a s pomocí 

Internetu plánovali cestu do Paříže (viz příloha č. 6). Jelikož projekt získal finanční odměnu 

v dalším ročníku Evropské jazykové ceny LABEL (2003), mohli žáci na základě svých plánů 

cestu uskutečnit. V roce 2004, v rámci projektu Jaro v Evropě, jsme se studenty angličtiny a 

francouzštiny na webové stránce publikovali průvodce po Českolipsku, jenž získal ocenění 

v celonárodní soutěži, kterou vyhlásilo Zastoupení EU v České republice. V rámci téhož 

projektu jsme uskutečnili videokonferenci se třídou z Portugalska. 

Během svého asistentského pobytu ve Velké Británii (školní rok 2002-2003) jsem s anglickými 

žáky mimo jiné nacvičila ve francouzštině pásmo zdramatizovaných komiksů Claire 

Brétecher. 

Na tuto přímou zkušenost z výuky jsem pak měla možnost navázat v European Schoolnetu1, 

kde jsem pracovala jako pedagogická poradkyně v projektech Jaro v Evropě, myEurope a 

1 European Schoolnet (EUN) je evropská nezisková organizace, která spojuje 28 evropských 
ministerstev školství a podporuje využívání informačních a komunikačních technologií v evropských 
školách (www.eun.org). 
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především v eTwinningu, které podporují spolupráci škol prostřednictvím Internetu. 

Podílela jsem se na koncepci a realizaci pedagogické části evropského portálu eTwinning . 

V srpnu 2005 jsem začala vést internetový deník, kde jsem své postřehy k mezinárodním 

internetovým projektům ve výuce cizích jazyků publikovala v češtině. Do tohoto weblogu 

začalo postupně přispívat několik učitelů cizích jazyků a k dnešnímu dni (10. května 2008) 

weblog zaznamenal 13 581 návštěv2. Články na téma mezinárodních internetových projektů 

ve výuce cizích jazyků jsem publikovala v časopise Cizí jazyky a v Bulletinu sdružení učitelů 

francouzštiny. 

Často jsem si kladla otázku, proč se v mezinárodních internetových projektech, především 

eTwinningu, angažuje jen několik českých učitelů francouzštiny, a to přes poměrně velkou 

propagaci eTwinningu na seminářích pro učitele francouzštiny a na stránkách Bulletinu. 

Tuto otázku v této práci sice explicitně neřeším, ale projevuje se ve skladbě empirické části 

práce: do případových studií jsem na základě dostupných výsledků mohla zařadit jen jednu 

českou učitelku francouzštiny. V tomto školním roce však již vzniklo několik velmi 

zajímavých projektů ve francouzštině. Jeden z nich získal evropský certifikát kvality3 a jeden 

dokonce v únoru 2009 získal 1. místo v Evropských eTwinningových cenách, a to v kategorii 

projektů ve francouzštině4. 

2 Internetová adresa tohoto weblogu je http://cizi-jazyky.blogspot.com. 
3 Jedná se o projekt Le Patrimoine de ¡'UNESCO franco-tchèque, na kterém za českou stranu pracuje 
Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou. Rozhovor s autorkou projektu byl 
publikován v Bulletinu SUFu, č. 64, roč. 18, 2008, s. 27, 28. 
4 Jde o projekt, který je v této práci zmíněn mezi projekty učitelky č. 5., a sice Mythes, légendes et contes 
de fées - moyens d'enrichir le langage des jeunes et la connaissance de l'autre. 
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1. Úvod 

"On n'apprend pas pour apprendre, mais pour exprimer et dire quelque chose 

et les propositions méthodologiques doivent donc s'efforcer d'initier et de 

motiver une communication réelle en langue étrangère." (Cuq 2002, s. 184) 

Od 70. let minulého století se ve výuce cizích jazyků začal silně prosazovat komunikativní 

přístup, a tedy snaha o autentickou komunikaci. Výzkumy začaly potvrzovat, že cizí jazyk si 

člověk nejlépe osvojí, když má možnost jej využívat v přirozených komunikativních 

situacích. Jelínek (Jelínek 2000) se domnívá, že souběžně s racionálně uspořádaným 

komunikativně zaměřeným nácvikem vybraného jazykového učiva je zapotřebí poskytovat 

žákům možnost setkávat se s cizím jazykem jako s dorozumívacím prostředkem v jeho 

autentické podobě, která překračuje rozsah jejich jazykových znalostí a která je příznačná pro 

skutečnou sociální komunikaci. Ve školní praxi se snaha o dosažení autentické komunikace 

projevila tím, že pod vlivem komunikativní metody začaly vycházet nově koncipované 

učebnice s aktivitami na nácvik komunikativních dovedností. 

Autentické komunikace lze nejlépe dosáhnout v uvolněné atmosféře (Krashen 1982), proto 

začali pedagogové hodiny cizího jazyka „zpříjemňovat" hudbou, divadlem, či dokonce 

sportem. V té době se též změnila tradiční podoba třídy s lavicemi za sebou a žáci při výuce 

seděli v kruhu, aby mezi sebou mohli lépe komunikovat5. Dalším způsobem pro dosažení 

autentické komunikace je používání výhradně cizího jazyka při výuce. Hodiny mohou být 

dále doplňovány autentickými texty všeho druhu, např. letáky, recepty, časopisy, návody, 

zvukovými nahrávkami, a úměrně ke znalostem žáků i videem a multimediálními materiály. 

Tento způsob výuky stimuluje osvojení cizího jazyka tím, že aktivuje obě mozkové 

hemisféry, a odpovídá tak výsledkům bádání o učení se jazykům v oblasti neurolingvistiky: 

„učení se druhému cizímu jazyku se stává uceleným komunikačním procesem tehdy, jestliže 

jsou do výuky aktivně a komplementárně zapojeny obě mozkové hemisféry, neboť [...] 

neorolingvistický výzkum již dokázal, že učení se jazyku je z neurologického hlediska proces 

5 Projevuje se zde řada netradičních metod, které se rozšiřovaly od 70. let minulého století jako např. 
sugestopedie, Total Physical Response či Community Language Learning. 
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bilaterální" (Danesi 1988, s. 95, překlad autorka; srovnej též Folprechtová 2006, Choděra 

2006). 

Aplikace cizího jazyka přímo ve školním prostředí je možná zavedením výuky některých 

předmětů v cizím jazyce (CLIL6). Tento způsoby výuky je součástí vzdělávacího systému ve 

většině evropských zemí (Eurydice 2005). Někteří francouzštináři výuku zpestřují tzv. 

globální simulací (CARÉ, J.-M., Debyser, F. 1982; CARÉ, J.-M., 1983). Při této simulaci vytváří 

studenti v cílovém cizím jazyce určitý imaginární svět, např. dům, vesnici, ostrov. Simulace 

se často využívají i pro výuku odborného jazyka (např. pro obchodní francouzštinu lze 

vytvářet imaginární firmu). Velkou příležitostí pro skutečnou komunikaci v cizím jazyce jsou 

výměnné pobyty. Pokud jsou pečlivě připravené z metodického hlediska a pokud jim 

předchází kvalitní jazyková a interkulturní příprava, jsou velmi cennou příležitostí pro 

autentickou komunikaci v cizím jazyce. Nevýhodou je, že jsou velmi náročné na přípravu 

pro učitele a jsou i finančně nákladné. 

V této práci je rozvíjeno téma mezinárodní spolupráce škol, projektového vyučování a 

využití informačních a komunikačních technologií. Výsledkem propojení těchto aktivit jsou 

mezinárodní internetové projekty, které mohou buď obohatit tradiční jazykovou výměnu, 

nebo jsou jednou z možností, jak ve třídě nastolit autentickou komunikaci na dálku. Studenti 

při nich mají možnost prostřednictvím nových technologií spolupracovat na určitém 

projektu s partnery v cizí zemi a pro komunikaci využívat cizí jazyk. Jedná se o metodu 

výuky, která je především zpočátku poměrně náročná a vyžaduje ochotu učitele osvojovat si 

celou řadu nových dovedností (metodických, jazykových, interkulturních, technických atd.). 

Využívání mezinárodních internetových projektů ve výuce jazyků je v českém prostředí 

fenoménem, který se začal rozvíjet teprve v posledních letech, a to především zásluhou 

evropské aktivity eTwinning. Tomu odpovídá i zatím nízký počet publikací k využití těchto 

projektů ve výuce (výjimku tvoří např. Brdička, 2004; kol. autorů, eTwinning - vzdělávací 

projekty škol v Evropě, 2007). V českém prostředí neexistuje dle mé znalosti literatura, která by 

6 Content and Language Integrated Learning (fr. classes bilingues, classes d'immersion) - výuka cizího 
jazyka je zintenzívněna výukou jiných předmětů jako např. zeměpis, dějepis či matematika v cizím 
jazyce (Eurydice 2006). 
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se zabývala touto problematikou, jmenovitě z hlediska výuky cizích jazyků. Cílem této práce 

je alespoň částečně přispět k osvětlení této otázky. 

V teoretické části této práce je analyzován mezinárodní internetový projekt (dále používáme 

zkratku MIP) jako fenomén a jeho jednotlivé součásti: principy projektového vyučování, 

způsoby využití informačních a komunikačních technologií, způsoby práce s cizím jazykem 

v souvislosti s nimi a možnosti využití přeshraniční spolupráce. MIP i jeho součásti jsou 

primárně nazírány z pohledu výuky cizího jazyka, především francouzštiny. Jedna kapitola 

se též věnuje hodnocení projektu jako takového a hodnocení žáků v rámci projektu. Na 

konec teoretické části je zařazena kapitola o nutnosti dalšího vzdělávání učitelů pro 

úspěšnou práci v MIP. S příklady uvedenými v teoretické části jsem se převážně setkala v 

kontextu aktivity eTwinning. Empirická část obsahuje prezentaci a kvalitativní analýzu tří 

výzkumů, které jsem v letech 2005 - 2007 provedla mezi českými a evropskými učiteli cizích 

jazyků, především francouzštiny. Na základě výsledků výzkumu byla vytvořena kapitola, 

v níž jsou nastíněna doporučení, jak optimalizovat využití MIP v praktické výuce. 
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2. Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je identifikace a rozbor složek, z nichž se skládá mezinárodní 

internetový projekt, a dále doporučení, jak tyto složky optimálně využívat pro efektivní 

realizaci mezinárodních internetových projektů v rámci výuky cizích jazyků, především 

francouzštiny, ve školním prostředí. 

Cílem teoretické části je 

• vymezit pojem „mezinárodní internetový projekt" (MIP), jak je používán v této práci; 

• identifikovat a popsat složky, z nichž se MIP skládá; 

• stručně nastínit stav didaktického bádání ohledně využití prvků projektového 

vyučování a MIP ve výuce cizích jazyků. 

Cílem empirické části je 

• zjistit, v jaké kvalitě a kvantitě čeští učitelé využívají ve výuce francouzštiny v rámci 

mezinárodních školních výměn metodu projektového vyučování a informační a 

komunikační technologie; 

• na příkladech projektů realizovaných učiteli v různých evropských zemích naznačit 

charakteristiky optimálního využití prvků MIP ve výuce cizích jazyků. 

Hlavní otázky, které si tato práce klade: 

• Jaké jsou předpoklady pro kvalitní využití MIP ve výuce cizích jazyků? 

• Jaké jsou rysy kvalitních MIP ve výuce cizích jazyků? 

• Existují příklady MIP, které lze obecně doporučit k aplikaci ve výuce francouzštiny 

jako cizího jazyka v ČR? 

Z těchto otázek lze vyvodit následující hypotézy: 

• Hl: Lze identifikovat předpoklady pro kvalitní využití MIP ve výuce cizích jazyků. 

• H2: Lze identifikovat rysy kvalitních MIP, vhodných pro výuku cizích jazyků. 

• H3: Existují příklady MIP, které by se daly aplikovat ve výuce francouzštiny jako 

cizího jazyka v ČR. 
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3. Teoretický rámec pro MIP 

Jak je již zmíněno v úvodu, tematika MIP není v české pedagogické literatuře podrobně 

zpracovaná, proto i pojmenování „mezinárodní internetový projekt" není ustálené. 

V článcích, které vznikly v souvislosti s aktivitou eTwinning, se často setkáváme 

s pojmenováním „spolupráce škol přes Internet". Ani ve francouzsky psané literatuře 

neexistuje jednoznačné pojmenování; můžeme se setkat s výrazy „projets télématiques" 

(používaný v MIP L'Image de l'Autre, viz příloha č. 12), „projets télécollaboratifs7" nebo 

„projet d'échange à distance" (Maurice 2007). 

V anglicky psané literatuře se hovoří o „ICT-based collaborative projects" (Holm-Larsen 

2002) či „computer-supported collaborative learning", které je definováno jako kooperativní 

učení s pomocí počítačů, jehož cílem je „to scaffold or support students in learning together 

effectively. CSCL supports the communication of ideas and information among learners, 

collaborative accessing of information and documents, and instructor and peer feedback on 

learning activities. CSCL also supports and facilitates group processes and group dynamics 

in ways that are not achievable by face-to-face communication (...)8". Ve spojení s výukou 

cizích jazyků se též můžeme setkat s pojmenováním „computer-assisted language learning 

(CALL)" (Hanzlíková 2004), které je však obecnější a označuje jakékoli využití počítače 

v hodině cizího jazyka. 

Definice „computer-supported collaborative learning" nezahrnuje prvek projektového 

vyučování, který je v našem pojetí klíčový. Podle slovníku UNESCA je projekt: "une activité 

pratique signifiante, à valeur éducative, visant un ou plusieurs objectifs de compréhension 

précis. Elle implique des recherches, la résolution de problèmes et souvent, l'utilisation 

d'objets concrets. Une telle activité est planifiée et menée à bien par les élèves et l'enseignant 

dans un contexte naturel et vrai9". 

V Pedagogickém slovníku je projektová metoda definována jako « vyučovací metoda, v níž 

jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti 

7 Viz http://www.francparler.org/fiches/projets_preparation.htm [on-line, citováno 23.12. 2008], 
8 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-supported_collaborative_leaming [8. 6. 2008]. 
9 Viz http://databases.unesco.org/thesfr/wwwi32.exe/%5Bin=affiche.in%5D/#3 [on-line, citováno 20.8. 
2008]. 
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praktickou činností a experimentováním. (...) Projekty mohou mít formu integrovaných 

témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření 

nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu » (Průcha a kol. 2008, s. 184). 

Thomas (Thomas 2007) uvádí, že vstup IKT do projektového vyučování jako kognitivního 

nástroje umožňuje rozšíření a modelování schopností studentů. IKT podle něho navíc 

studenty vedou k lepšímu pochopení procesu utváření vědomostí. 

V této práci je mezinárodní internetový projekt chápán jako takový pedagogický projekt, 

v jehož rámci spolupracují partnerské třídy z alespoň dvou různých zemí, které komunikují 

ve společném jazyce a spolupracují prostřednictvím nových technologií na vybraném 

tématu (Bavorová 2006). 

Práce na společném projektu mezi žáky z několika zemí, kteří se dorozumívají společným 

jazykem prostřednictvím IKT, vytváří stimulující prostředí pro autentickou komunikaci, a 

tudíž i pro proces osvojování cizího jazyka (Cuq 2003). Žáci jsou nuceni cizí jazyk používat, 

aby získali informace nutné pro svůj projekt. Téma projektu pak jejich komunikaci dodává 

obsah a strukturuje ji. „V současné době, kdy jsou čím dál tím důležitější jazykové znalosti, 

umožňují mezinárodní projekty dát výuce jazyků reálný kontext, v němž žáci či studenti cizí 

jazyk používají pro komunikaci a spolupráci se svými zahraničními partnery a zároveň se 

tak v cizím jazyce zdokonalují" (Pýchová 2006, s. 17). 

Francouzská specialistka na mezinárodní internetové projekty a spolupráci škol M. Maurice 

(Maurice 2007) se domnívá, že rozvoj evropských vzdělávacích programů (především 

Comenius a eTwinning) spolu se šířícím se využitím IKT byly hlavním impulzem pro 

popularizaci MIP v evropských školách. Autorka dodává, že mezi průkopníky této metody 

ve školách byli učitelé cizích jazyků, protože práce v mezinárodních projektech přispívá k 

rozvoji jazykových a interkulturních kompetencí, které jsou explicitním cílem jazykového 

vzdělávání ve školních vzdělávacích programech. 

Velmi důležitým rysem MIP v rámci třídy, ale i vůči partnerské škole, jsou kooperativní 

formy výuky, při nichž se vždy využívá cizího jazyka (např. intenzivní komunikace, 

společné řešení problémů, práce na produktu, simulace či rolové hry, srov. Kasíková 1997, 
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Maurice 2007). Tyto kooperativní formy výuky posiluje i správně pochopené využívání IKT 

(Arnaut 2007, s. 30 - 33 ). 

MIP, jak je chápán v této práci, má následující rysy: 

• Projekt je didakticky propracovaná aktivita s předem stanovenými cíli, postupem a 

finálním produktem, která často překračuje hranice předmětů; 

• K efektivnější komunikaci a spolupráci mezi účastníky projektu na daném úkolu 

napomáhají informační technologie; 

• Na mezinárodním projektu školy/třídy/pracovní skupiny pracují s partnerskými 

školami v zahraničí, proto mají příležitost používat cizí jazyk. Komunikace v cizím 

jazyce probíhá za účelem úspěšného zvládnutí společného mimojazykového úkolu. 

Měla by však být a je i prostředkem k rozvíjení cizojazyčných kompetencí; 

• Při práci na projektu se žáci dozvídají, a to cíleně, či mimochodem o kultuře země, z 

níž její partneři pocházejí. 

MIP lze dále dělit podle různých hledisek: 

• primárně jazykový (cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí v cílovém 

jazyce)/sekundárně jazykový (cílem je prozkoumání určitého tématu) 

• téma vychází z kurikula (kurikulární)/překračuje kurikulum (extrakurikulární) 

• odpovídající učebním plánům jednoho předmětu či mezipředmětové 

• krátkodobý (méně než 1 měsíc), střednědobý (1 měsíc až 1 školní rok), dlouhodobý 

(více než jeden školní rok) 

• podle zapojených aktérů (ředitelé, jeden učitel či skupina učitelů, další pedagogičtí 

pracovníci, žáci, rodiče žáků) 

• podle počtu partnerů (bilaterální partnerství neboli twinning či multilaterální 

partnerství neboli networking) 

• podle typu využívaných médií/technologií 

Z definice MIP lze vyvodit, že každý mezinárodní internetový projekt se zakládá na čtyřech 

hlavních složkách: 
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Projektové 

vyučování 

Přeshraniční 

spolupráce 

Cizí jazyk 

Ilustrace 1: Grafické znázornění MIP 

• Projektové vyučování 

• Informační a komunikační technologie 

• Cizí jazyk 

• Přeshraniční spolupráce (interkulturní komunikace) 

Všechny tyto složky jsou nedílnou součástí MIP. Vyváženost všech těchto složek určuje 

kvalitu MIP. V následujících kapitolách jednotlivé složky analyzuji podrobněji, abychom je 

pak mohli pochopit ve vzájemné interakci. 

MIP se nachází v průniku čtyř kruhů, které znázorňují projektové vyučování, informační a 

komunikační technologie, cizí jazyk a přeshraniční spolupráci. 
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3.1 Projektové vyučování 

Projektové vyučování je pojem, který se v pedagogice objevil už na počátku 19. století a jehož 

průkopníkem byl americký filozof a psycholog John Dewey (1859-1952). Výchova a 

vzdělávání podle něho byly součástí života, nejen přípravou na život budoucí. Velký důraz 

kladl na to, aby vzdělání reagovalo na potřeby a cíle žáků i společnosti10. Ve frankofonní 

oblasti patří mezi zastánce projektového vyučování např. Célestin Freinet (1896-1966), který 

kladl důraz na iniciativu žáků11.1 v současné době jsou jeho myšlenky stále aktuální, např. v 

oblasti tvorby školních časopisů a tvůrčího psaní (Sárkozi 2007) či žákovské korespondence 

(Maurice 2007). 

Teoretické základy projektového vyučování podpořil svými výzkumy Jean Piaget (1896-

1980), který tvrdil, že v učení hraje důležitou roli aktivní přístup žáka. Piaget je jedním ze 

zakladatelů kognitivní psychologie a pedagogického konstruktivismu, které podporují 

myšlenku projektového vyučování. Tato metoda je totiž založena na tom, že nové znalosti 

žák získává konfrontací starých představ s novými poznatky. V kontextu projektového 

vyučování žák musí informace aktivně vyhledávat ve svém okolí, naučit se definovat 

problémy, jednat s ostatními, přehodnocovat své původní představy, což mu umožní lépe 

poznávat okolní svět. Kognitivní pedagogika klade důraz na motivaci žáků, která zvyšuje 

účinnost osvojování znalostí. V projektové pedagogice má žák být motivován ke splnění cílů, 

jež přijal za své12. 

I v konstruktivizmu je, podobně jako v kognitivistických teoriích, zdůrazňována důležitost 

aktivního přístupu žáka k získávání znalostí a dovedností. Učitel je průvodcem na cestě 

k jejich osvojení a tvůrcem vhodného prostředí pro to, aby si žák mohl, většinou ve 

spolupráci s dalšími (tzv. „sociál constructivism"), „sestrojit" (fr. construire, angl. construct) 

určité znalosti a dovednosti (De Vecchi, Carmona-Magnaldi 1998). Z hlediska 

konstruktivismu se též mění chápání obsahu výuky cizího jazyka, která přesahuje pouhou 

výuku gramatiky: „in the constructivist paradigm the understanding of language 

competence is much broader and comprises not only grammar but functions of particular 

10 Dewey J. Democracy and Education. The Macmillan Company: 1916. 
II Freinet C. Education through Work: A Model for child centred leaming. Edwin Mallen Press: 1993. 
12 Piaget J. Logicjue et Connaissance scientifique. Enclyclopédie de la Pléiade: 1967. 
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structures, discourse, sociolinguistic aspects and also strategic competence. The goal of the 

learning/teaching process is not language system expertise but communication in the 

language. It is a whole language approach" (Siek-Piskozub 2003, s. 31). 

Z reality digitální doby vycházejí konektivistické teorie. Učení je nahlíženo jako nepřetržitý 

celoživotní proces, ke kterému dochází především v prostředí „znalostních sítí" (skupin 

lidí se stejným zájmem, které jsou v kontaktu virtuálně či fyzicky). Tento typ učení se rozvíjí 

především v souvislosti se vznikem sociálního softwaru, tzv. Web 2.0. Znalosti není důležité 

udržovat v paměti, ale spíše vědět, kde je najít či jak a od koho je získat. Důležitější než kdy 

dříve je schopnost propojovat, aplikovat informace a být ve spojení s ostatními. Je též 

nezbytné propojovat znalosti, nápady a koncepty (Siemens 2005). 

Projektové vyučování je svou podstatou mezipředmětové, na což je nutno brát ohled při 

plánování projektových aktivit. Jestliže například plánujeme vytvořit webové stránky o 

našem městě ve francouzštině, je vhodné práci rozdělit do několika předmětů. V ideálním 

případě tak samotná tvorba stránek proběhne v hodinách informatiky, design a 

fotodokumentaci žáci navrhnou společně s vyučujícím výtvarné výchovy a textové 

zpracování se bude realizovat v hodinách francouzského jazyka. Jak podotýká Holm-Larsen 

(Holm-Larsen a kol., 2002, s. 19): „Interdisciplinarity should make it possible for the students 

to draw upon content and choose techniques from all relevant subjects at school, and the 

product should testify that the students through the project process have gained knowledge 

and skills within several subject areas." 

Náročnější projekty kladou poměrně vysoké požadavky na týmovou práci pedagogů. Proto 

je zpočátku vhodnější realizovat malé projekty v rámci jednoho či dvou předmětů. Není 

ovšem snadné stanovit, kde se pak nachází hranice mezi projektem a pouhou jazykovou 

aktivitou, např. scénkou, kterou žáci předvedou před svými spolužáky. V pojetí této práce je 

projekt ambicióznější sérií několika aktivit a překračuje hranice jedné třídy. Může tedy jít 

spíše o divadelní představení ve francouzštině, kam pozveme i žáky z ostatních tříd, tvorbu 

informačních tabulí o Francii pro výzdobu školy či e-mailovou korespondenci se třídou ze 

zahraničí. 
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Podle Rýdla (Rýdl 200513) je projektové vyučování jednou ze zásadních forem činnostně 

orientovaného učení. Má následující znaky: 

„1. Vyučující a žáci se snaží něco společně vytvářet hlavou, srdcem, rukama (nohama) a 

všemi smysly. Při tom mohou vznikat takové výsledky činnosti, které mají pro učícího se (ale 

i pro vyučujícího) smysluplné další využití. 

2. Žáci se mají aktivně podílet na tvorbě výsledku činností a na utváření činnostních procesů, 

které k výsledkům směřují. Žáci přitom jsou učitelem a prostředím vedeni ke stále vyšší míře 

vlastního sebeurčení při stanovování cílů činnostně orientovaného učení. 

3. V rámci činnostně orientovaného učení je žádoucí opouštět v rámci učení učebnu a pomocí 

výsledků vlastních činností zasahovat do reálného života. Je zřejmé, že nestačí jen uvažovat 

o zvyšování aktivity v rámci jedné třídy nebo skupiny, ale je žádoucí propojovat průběh 

činností a nebo jejich výsledky s aktivitami jiných tříd nebo skupin dětí." 

Takováto projektová výuka dává též prostor k využití informačních technologií, které školu 

propojují s vnějším světem, umožňují spolupráci na dálku a nabízejí se k efektivnímu 

zpracování a prezentaci výsledků projektu. Brdička (Brdička 2003, s. 49) v této souvislosti 

rozlišuje tradiční instruktivní přístup ke vzdělávání a přístup konstruktivní. Aby byl 

potenciál informačních technologií v projektovém vyučování naplněn co nejlépe, je třeba 

směřovat ke konstruktivnímu přístupe ve výuce. Přehled instruktivních a 

konstruktivistických rysů ve výuce se nachází v Tabulce 1. 

Ze závěrů přehledové studie o výsledcích provedených výzkumů na tematiku projektového 

vyučování (Thomas 2000) lze usoudit, že většina učitelů má těžkosti s realizací určitých 

prvků projektového vyučování, především s plánováním a řízením projektu a též s jeho 

evaluací, a potřebovala by v této oblasti větší podporu. Z výzkumů naopak vyplývá, že 

projektové vyučování podporuje další vzdělávání a větší míru spolupráce mezi učiteli. 

Nezanedbatelné jsou též uvedené pozitivní dopady dobře vedeného projektového vyučování 

na žáky: prokázané zvýšení motivace k učení, sebedůvěra, ale též snížení absenteismu a 

zlepšení výsledků ve standardizovaných testech. 

13 Viz http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102222&CAI=2149 [on-line, cit. 25. 
října 2008], 
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Thomas (Thomas 2000) však soudí, že mezi výzkumem o projektovém vyučování a 

pedagogickou praxí existuje propast, a proto spolu tyto dvě oblasti nekomunikují. Pro 

učitele, kteří chtějí učit projektovou metodou, tak zatím není dostupná dostatečná teoretická 

didaktická podpora ani výukové materiály. Velmi podobné stanovisko vyjádřil již v roce 

1985 obhájce projektového vyučování v humanitních předmětech, D. Wray (Wray 1985). 

Domnívá se však, že přes zjevné nedostatky by bylo nešťastné upustit od metody, která 

dodává výuce smysl, podporuje samostatnost žáků a učí je, jak vyhledávat, hodnotit a 

zpracovávat informace. Lze dodat, že i v současnosti, a to přes velkou popularizaci této 

metody v posledních letech a dostupnost materiálů na Internetu, je didaktická podpora 

učitelů, kteří tuto metodu využívají, stále nedostačující. 
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Tabulka 1: Rozdíl mezi instruktivním a konstruktivistickým přístupem (Brdička 2003) 

Instruktivní přístup Konstruktivní přístup 

• důraz na učitele • důraz na žáka 

• individuální práce • týmová spolupráce 

• naprogramovaná výuka • projektové vyučování 

• pevné a přesně dané osnovy • rámcové vzdělávací plány 

• důraz na znalosti • kritické myšlení a rozhodování 

• omezená stimulace všech smyslů • rozvoj smyslového vnímání 

• přesně vytčený směr ke zvládnutí 
učiva 

• několik cest ke zvládnutí učiva 

• memorování • pochopení 

• umělý kontext • autentický kontext (reálný svět) 

• rozdělení předmětů • posilování mezipředmětových 
vztahů 

• dělení na vyučovací hodiny • hodiny tematicky propojeny 

• dělení žáků podle věku • dělení žáků podle zájmů a 
schopností 

• reaktivní zpětná vazba • proaktivní zpětná vazba 

• zkoušení a známkování • hodnocení 

• učitel jako nejvyšší autorita • učitel jako pomocník a průvodce 

• disciplína jako nejvyšší meta • zájem o věc jako nejvyšší meta 

• škola je uzavřená okolí • škola je otevřená okolí 

• omezení vlivů zvnějšku • riziko nežádaných vnějších vlivů 
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3.1.1 Projektové vyučování a didaktika cizích jazyků 

Principy a teoretická východiska popsaná v úvodních kapitolách o mezinárodním 

internetovém projektu a projektovém vyučování platí i pro aplikaci projektového vyučování 

ve výuce cizích jazyků. Jak již bylo naznačeno, projektové vyučování je svou podstatou 

mezipředmětové. V této kapitole se však klade větší důraz na vnímání této metody v 

didaktice cizích jazyků. 

Řada didaktiků cizích jazyků uvádí, že propojení projektového vyučování s výukou cizího 

jazyka podporuje rozvoj komunikativních dovedností žáků, jak konstatuje např. Régis (Régis 

2001, s. 24): „Dans la pédagogie du projet, l'idée centrale est que l'élève apprend en agissant. 

La notion d'action est également centrale dans l'approche communicative puisque les outils 

linguistiques (les savoirs) sont mis à disposition des savoir-faire communicatifs et sont 

interdépendants. Il n'y a pas d'un côté les apprentissages théoriques (le lexique, la 

grammaire par exemple) et d'un autre côté la pratique. Il y a avant tout action en vue de 

réalisation qui mobilise l'ensemble des capacités de l'élève dont les compétences linguistico-

communicatives." 

Autentická komunikace, která probíhá v mezinárodních internetových projektech, a 

spolupráce se skutečnými zahraničními partnery podporují rozvoj řečových dovedností 

spíše než umělé komunikativní situace vytvořené v izolované třídě (Wolff 1997, s. 13). 

Autentická komunikace, kterou tyto projekty navozují, navíc zvyšuje motivaci žáků ke 

studiu cizího jazyka (Maurice 2007). 

Z českých didaktiků cizích jazyků se problematice projektového vyučování ve výuce cizích 

jazyků věnuje germanistka P. Nečasová. Projektové vyučování vnímá jako jeden ze 

základních metodických postupů činnostně zaměřeného vyučování. Z hlediska didaktiky 

cizích jazyků je podlé ní zásadní, že „prostřednictvím projektů mohou žáci rozvíjet všechny 

složky komunikativní kompetence, zvláště vhodné jsou pak pro získávání sociokulturních 

poznatků a interkulturního učení"(Nečasová 2006, s. 23). Jako formy projektové výuky 

vhodné pro výuku cizích jazyků uvádí přímé i virtuální kontakty se žáky ze zahraničí, 

diskuze na interkulturní tematiku, vydávání společných časopisů či přípravu divadelních 

představení v cizím jazyce (tamtéž). 
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Podle Jelínka (Jelínek 2006) předjímal některé principy projektového vyučování již J. A. 

Komenský. Jelínek se domnívá, že „v současnosti jde v činnostním pojetí cizojazyčné výuky 

také o postupné směřování žáků k autonomnímu učení. Žáci mohou ovlivňovat konkretizaci 

cílů vyučování jazyku a volbu učebních postupů, může jim být dána možnost výběru z 

několika cvičení, textů, konverzačních témat, komunikativních situací apod. Žáci mají 

rozvíjet své individuální strategie učení, mají se učit samostatně studovat, mají směřovat k 

sebehodnocení a k přejímání zodpovědnosti za výsledky svého učení. K tomu má ovšem 

žáky postupně vést učitel" (Jelínek 2006, s. 14-15). 

Tato možnost individualizace cizojazyčné výuky v rámci projektového vyučování umožňuje 

realizovat Gardnerovu teorii rozmanitých inteligencí14, a to tím, že v nabídce činností se 

zapojí inteligence jazyková, hudební, matematicko-logická, prostorová, pohybová, 

interpersonální i intrapersonální (Folprechtová 2006). 

Z hlediska výuky cizího jazyka lze projekty rozdělit následovně: 

• projekty, jejichž primárním cílem je zlepšení řečových dovedností a jazykových 

znalostí žáků v cizím jazyce; 

• projekty, jejichž cílem je poznat partnerskou zemi (důraz je kladen na interkulturní 

kompetenci), jazyk slouží jako prostředek; 

• projekty, jejichž cílem je spolupráce na řešení určitého problému (např. pozorování 

určitého astronomického, meteorologického nebo biologického fenoménu), kde je 

jazyk prostředkem komunikace a spolupráce. 

Je však třeba znovu podotknout, že projekty zřídka existují v čisté formě. Zájem o jazykovou 

a mimojazykovou složku se přirozeně prolíná. Z hlediska didaktiky cizího jazyka se však 

přístup v obou typech projektů liší. Jestliže v jazykově zaměřených projektech je kladen 

důraz na sepětí projektu s kurikulem a využití jazykových prostředků, které žáci právě 

probírají v hodinách cizího jazyka, v projektech „nejazykových" lze jen těžko naprogramovat 

určitou posloupnost z hlediska výuky cizího jazyka. Proto jsou tyto projekty vhodnější pro 

pokročilejší žáky, kteří jazyk dokáží víceméně efektivně používat ke komunikaci a 

spolupráci s partnerem na stanovené téma. 

14 Gardner, H. Dimenze myšlení: Teorie rozmanitých inteligencí. Portál: 1999. 
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Projektové vyučování ve výuce cizích jazyků je samozřejmě možné i bez spolupráce se 

zahraniční školou a využití technologií (např. nastudování divadelní hry v cizím jazyce či 

globální simulace). Též je možné využívat k výuce technologie a Internet (např. testování či 

vyhledávání informací) a nespolupracovat s partnerskou školou. Avšak právě souhra 

zmíněných složek je dle mého mínění z didaktického hlediska pro výuku cizího jazyka velmi 

přínosná. 

V didaktice francouzštiny jako cizího jazyka se projektové vyučování uplatňuje v mnoha 

aktivitách, jejichž cílem je do školní třídy vnést reálný život a tudíž i reálný jazyk. Jde 

například o tvorbu již zmiňovaných časopisů, i u nás populární globální simulace či 

korespondenci s partnerskou třídou. Z tohoto hlediska bychom projektové vyučování 

v cizojazyčné výuce mohli klasifikovat jako „proceduru rozšiřování" (procédure 

d'expansion) (Cuq 2002), tzn. činnost, při níž se simulují situace z reálného života. Naopak 

lexikální či gramatická cvičení Cuq označuje jako „proceduru zhušťování" (procédure de 

compression), tedy aktivity, při nichž se z reálného světa vyčleňují pouze ty jednotky, které 

jsou právě předmětem studia. 

Z jazykového hlediska je pak zajímavé, že v kontextu projektového vyučování je 

podporováno využívání jazyka k autentické komunikaci (tedy „procedura rozšiřování"), 

která významně posiluje proces osvojování (acquisition) cizího jazyka. I učení (apprentissage) 

např. slovní zásoby (většinou formou lexikálních cvičení, tedy „procedura zhušťování") je v 

tomto kontextu atraktivnější a přirozenější, neboť jeho zvládnutí souvisí s úspěšným 

zvládnutím cíle projektu. 

Jako příklad internetového projektu, v němž neproběhla spolupráce se zahraniční školou, 

můžeme uvést projekt Virtuální cesta do Paříže (viz příloha č. 6). V tomto projektu mají 

studenti za cíl zorganizovat čtyřdenní zájezd do Paříže s pomocí Internetu, letáků a 

turistických příruček. Mají zvládnout řečové dovednosti (písemné i ústní) nutné 

k dorozumění při cestě do zahraničí, tedy např. schopnost zeptat se na cestu, zajistit 

ubytování, objednat jídlo v restauraci a požádat o radu v informační kanceláři. Projekt 

vytváří rámec pro autentickou komunikaci, ale v tomto rámci žáci musí zvládnout i jazykové 

znalosti, např. slovní zásobu nutnou pro orientaci ve městě, a to i formou klasických 

lexikálních cvičení. 
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K výuce reálií se v některých školách organizují projektové dny, při nichž každá třída 

prezentuje jinou evropskou zemi: „v polské skupině hosty provázel sám Mikuláš Koperník. 

U Švédů byl každý hned u vchodu označen národními barvami, pak si mohl zkusit zahrát 

hokej za Tre kronors. Velká Británie předvedla vlastnoručně natočený film ze života 

královské rodiny (...). U Italů, pokud jsme měli štěstí a nepadli do rukou mafiánů, jsme 

mohli poslouchat Paganiniho v podání mimořádně talentovaného žáka (...) (Perlínová 2006, 

s. 65). Zde je však třeba upozornit, že podobné projekty je třeba doprovázet společnou reflexí 

nad žákov§kými prezentacemi, aby pouze nevedly k utvrzování nebezpečných stereotypů. 
Jak uvádí Nečasová, v žácích je třeba „rozvíjet interkulturní vědomí, tzn. že si uvědomují 

existenci společných i odlišných znaků jednotlivých kultur, učí se s tímto poznatkem 
zacházet, aniž by vyjadřovali buď jen pozitivní, nebo jen negativní úsudky a závěry" 

(Nečasová 2003/2004, s. 8). 

Mezi příklady úspěšných mezinárodních projektů, které do výuky zařazují čeští učitelé 

cizích jazyků můžeme zařadit např. tzv. „parcel of English", který doprovází učebnici 
angličtiny Cambridge English Worldwide. Prostřednictvím projektu si školy mohou najít 

partnerskou školu, se kterou si vymění „balíček", jehož součástí jsou dopisy, v nichž žáci 

shromažďují co nejvíce informací o sobě, své škole a svém městě (Sulková 2006). 

Cuq (2002, s. 124) též uvádí, že učení se cizímu jazyku je dlouhodobou záležitostí, proto je 

možné v jeho průběhu střídat extenzivní a intenzivní přístupy. „L'apprentissage d'une 

langue étrangère ou seconde étant une opération au long cours, il n'est pas impossible 

d'imaginer des variations au cours d'un cursus: certaines périodes peuvent être 

programmées en extensif, d'autres en intensif, d'autres enfin en immersion, avec à chaque 

fois une adaptation méthodologique". Z toho můžeme vyvodit, že je možné si představit 

kombinování komunikativních aktivit, projektového vyučování a dalších extenzivních 

přístupů, které podporují osvojování cizího jazyka, především řečových dovedností, 

s klasickými jazykovými cvičeními, tedy intenzivními přístupy, které podporují získávání 

jazykových znalostí. 

Předpokladem pro vznik ucelené koncepce činnostního pojetí vyučování cizím jazykům je 

podle Jelínka (Jelínek 2006, s. 19) „především prohloubení jeho teoretických základů s 

využitím poznatků z psychologie učení, z psycholingvistiky a z pokroků výzkumu mozku s 
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důsledky pro osvojování jazyků. Nezastupitelnou roli zároveň hraje shromažďování 

zkušeností a podnětů z psychologické praxe, jejich ověřování a hodnocení. Zvláštní ocenění 

zasluhují iniciativní a vynalézaví učitelé, kteří hledají a prakticky realizují inovace a náměty 

přispívající ke zkvalitnění cizojazyčné výuky". 

3.1.2 Spolupráce škol v mezinárodních projektech a postavení 

eTwinningu v jejich rámci 

V celosvětovém měřítku již existuje velké množství iniciativ a vzdělávacích portálů určených 

pro učitele, a to i přímo pro učitele cizích jazyků, kteří chtějí obohatit výuku o virtuální 

spolupráci se zahraničními partnery. Jejich autory jsou nejrůznější vzdělávací instituce či 

sami učitelé, nebo též obchodní organizace. Není snadné zorientovat se v jejich množství, 

které neustále roste. Dále je nutné dokázat posoudit kvalitu portálu a aktivit, jež nabízí. 

Jedním z kritérií při posuzování kvality je solidní finanční partner a délka trvání projektu. 

Některé internetové aktivity totiž mohou náhle zaniknout, a to především z důvodu 

nedostatku dalších financí (Brdička 2003). 

Ve světovém měřítku patří mezi nejznámější organizace, které podporují mezinárodní 

internetové projekty, iEARN (International Education and Resource Network). Tato 

nezisková organizace vznikla v roce 1998 a do projektů v rámci iEARN se již zapojilo více 

než 20 000 škol ve 115 zemích. V rámci iEARN existuje více než 130 projektů, které navrhli 

učitelé a studenti tak, aby vyhovovaly jejich vzdělávacím požadavkům. Nový zájemce o 

účast v projektu iEARN si vybere jeden z projektů - „a learning circle" - a přizpůsobí jej 

kurikulu ve vlastní zemi. V rámci projektu se pak učitelé a studenti z různých zemí setkávají 

v on-linovém diskuzním fóru. V iEARNu mají učitelé též možnost zlepšovat své dovednosti 

v rámci on-linových kurzů15 a každoročních konferencí. 

Autorka iEARNu M. Riel vysvětluje systém jeho fungování následovně: „A Learning Circle 

is created by a team of 6-8 teachers and their classes joined in the virtual space of an 

electronic classroom. The groups remain together over a 3-4 month period working on 

projects drawn from the curriculum of each of the classrooms organized around a selected 

15 Kurz pro učitele cizích jazyků (především angličtina jako cizí jazyk, viz 
http://www.iearn.org/professional/esl.html [15.6.2008]. 
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theme. At the end of the term the group collects and publishes its work. Then, just as any 

class of students does, the Learning Circle comes to an end. Each session begins with new 

groupings of classes into Learning Circles" (Riel 2002, s. 1). 

Tyto projekty studentům pomáhají rozvíjet vědecké a kritické myšlení, počítačové 

dovednosti, interkulturní a jazykové dovednosti a zájem o aktuální společenská témata. 

Každý učitel a student zapojený do projektu iEARN musí odpovědět na otázku, jak tento 

projekt pomůže zlepšit kvalitu života na naší planetě. Tato vize spojuje účastníky projektů a 

vybízí je ke spoluzodpovědnosti za život na Zemi. 

K popularitě projektů dodává Riel (Riel 2002, s.l): „The success of the Learning Circle model 

seems to be tied to frequent changes of partners so that teachers - as well as students - are 

learning from the new experiences. The teachers who participate in different Learning 

Circles begin to create a community - a network of professional colleagues from around the 

world. [...] The supporting network provides much more than the technical links between the 

classrooms" . 

V 90. letech si získaly popularitu evropské projekty financované z programu Sokrates, jehož 

podprogram Comenius se týká předškolního, základního a středního vzdělávání. Od roku 

2007 je Comenius součástí Programu celoživotního učení16. Školy mohou díky programu 

Comenius získat finanční prostředky na realizaci projektů ve spolupráci s dalšími zeměmi 

EU. V rámci programu Comenius je též možno získat asistenta, budoucího učitele, který ve 

škole v zahraničí pomáhá s výukou jazyka či jiného předmětu, dělí se o kulturu své země a 

může pomáhat při realizaci mezinárodních projektových aktivit. Učitelům Comenius 

umožňuje získat granty na účast v kurzech pro učitele v jiné evropské zemi. Příležitost 

komunikovat v cizím jazyce, poznat jiné evropské kultury, ale též se seznámit s fungováním 

školy jinde v Evropě vede ke srovnávání a výměně zkušeností, což může otevřít cestu 

mezinárodním partnerstvím a inovacím výuky ve školách. 

16 Comenius je podprogramem Programu celoživotního učení (2007-2013). Jeho součástí jsou 
následující aktivity, které podporují spolupráci škol v Evropě: projekty partnerství škol Comenius a 
eTwinning. Více viz http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19 
[15.6.2008], 
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Evropské projekty Comenius pomáhají též překonat zábrany ve formě odlišného kurikula 

v různých evropských zemích. Společná činnost na projektu též dává smysl a cíl 

mezinárodní spolupráci škol. Nedávná studie o dopadu partnerství Comenius potvrdila, že 

žáci i učitelé v těchto projektech získávají především jazykové a interkulturní dovednosti 

(viz [3] Comenius Impact Study 2007). 

Na konci 90. let se při spolupráci škol v evropských projektech začaly více uplatňovat nové 

technologie. E-mailová korespondence z velké částí nahradila tradiční dopisy, faxy a 

telefonické rozhovory. Rada projektů Comenius se též soustředila na využití technologií ve 

spolupráci škol. Vznikla tak velké množství webových stránek, virtuálních časopisů, 

digitálních filmů a různých společných digitálních produktů. Tento typ spolupráce škol 

podporuje a rozvíjí další aktivita programu Comenius, a sice eTwinning (podrobněji viz 

dále). 

Mezi nejúspěšnější projekty pro učitele cizích jazyků patří the Image of the Other (franc. 

L'Image de l'Autre), který je přístupný z webové stránky 

http://www.europeanschoolsproject.org/image/. Stojí za ním asociace European Schools 

Projects (ESP). V současné době projekt existuje pro angličtinu, francouzštinu, španělštinu, 

italštinu, němčinu a nizozemštinu. Jeho myšlenka je velmi jednoduchá - žáci ze dvou zemí si 

vymění sérii e-mailů na předem stanovené téma, aby si procvičili cizí jazyk v autentické 

situaci a seznámili se s životem v jiném zemi. Webové stránky nejsou příliš sofistikované, ale 

nabízejí nezbytnou pomoc pro realizaci projektu - hledání partnerů, metodickou příručku 

pro učitele i žáky, užitečné nápady a ukázky úspěšných projektů. 

Asi nejdůležitější evropskou organizací, která v současnosti poskytuje internetové služby 

evropským školám, je European Schoolnet (EUN) - http://www.eun.org. Je to síť 28 

evropských ministerstev školství, která určují její náplň a částečně ji financují. Většina 

prostředků na jednotlivé projekty je však získávána od Evropské komise. Učitelé jazyků 

mohou využívat např. následujících aktivit EUNu: 

myEurope (http://myeurope.eun.org) - tento projekt byl zahájen 9. května 2000 u příležitosti 

50. výročí Schumanovy deklarace. Do projektu je zaregistrováno více než 8 000 evropských 
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škol17 a jeho hlavním cílem je podpora evropské dimenze ve výuce. Portál existuje ve třech 

jazycích - angličtině, francouzštině a němčině. Učitelům cizích jazyků umožňuje: 

• nalézt partnery v jiných evropských zemích prostřednictvím mailing listu a 

diskuzního fóra; 

• na webových stránkách publikovat zajímavosti o své škole (v sekci Inside schools), 

regionu (Spotlight, Local treasures) a uskutečněných projektech (Teaching ideas); 

• k dispozici je průvodce pro nezkušené učitele, kteří chtějí začít organizovat 

internetové projekty ve spolupráci s jinou evropskou školou18; 

• školy se mohou účastnit chatů v angličtině, francouzštině a němčině s významnými 

evropskými osobnostmi. 

eLearningové ceny (http://elearningawards.eun.org) - soutěž, která byla zahájena v roce 

2001, oceňuje nejlepší evropské vzdělávací projekty využívající ICT a jejich tvůrce. Je zde i 

zvláštní kategorie pro jazykové vzdělávání. 

Bulletin EUNu pro učitele - každý měsíc učitele informuje o zajímavých novinkách, 

aktivitách a projektech, často z oblasti výuky cizích jazyků. I zde mohou školy najít partnery 

pro své projekty. 

Jaro v Evropě - každoroční akce podporovaná Evropskou komisí, která vrcholí prvním 

jarním dnem a jejímž hlavním cílem je, aby se školy vyjádřily k aktuálním evropským 

tématům, a to prostřednictvím podnětných on-linových aktivit. Pravidelně se akce účastní 

několik tisíc škol. 

Např. ve školním roce 2004-2005 byly pro výuku jazyků vhodné především Aktivity věnované 

tématu hodnot. V angličtině, němčině a francouzštině se mohli žáci zamyslet nad evropskými 

hodnotami či popsat svou vizi budoucnosti - své školy, města a země. Jejich příspěvky pak 

byly publikovány na webových stránkách. V těchto jazycích též mohli diskutovat o řešení 

17 K 20. 8. 2008. 

18 Viz http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/schools/inside/guide.htm [online, 
citováno 20. 8. 2008]. 
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morálně problematických otázek v diskuzním fóru (např. krádež v obchodě, šikana, pití 

alkoholu). 

3.1.2.1 eTwinning 

European Schoolnet spravuje též aktivitu eTwinning. Jelikož v této práci často uvádím 

příklady mezinárodních internetových projektů, které vznikly právě v rámci této aktivity, je 

následující popis podrobnější než popisy předchozích aktivit. 

eTwinning je iniciativa Evropské komise, která podporuje elektronická partnerství škol v 

Evropě a má být pro co největší počet žáků v Evropě příležitostí pro komunikaci 

prostřednictvím nových technologií s žáky z jiné evropské země. Jakékoli dvě školy v Evropě 

mohou v eTwinningu pracovat prostřednictvím zvolených technologií na jakémkoli tématu a 

komunikovat v jakémkoli jazyce. On-linová registrace škol a projektů probíhá na evropském 

eTwinningovém portálu (http://www.etwinning.net). Propagaci a pedagogickou přípravu 

učitelů pro práci v eTwinningových projektech mají na starost především Národní podpůrná 

střediska. 

eTwinning byl oficiálně zahájen v lednu 2005. První fáze eTwinningu skončila v prosinci 

2007 a byla nejlépe financovanou aktivitou e-learningového programu. Druhá fáze začala v 

lednu 2008, kdy se eTwinning stal součástí Programu celoživotního učení. K 2. 2. 2009 se do 

něho zapojilo přes 48 tisíc škol (tedy více než 10% evropských škol) a vzniklo více než 24 tisíc 

projektů19. V samotné České republice se k témuž datu zaregistrovalo 1912 škol a téměř 1250 

projektů. 

Hlavní cíle eTwinningu: 

• vytvořit podmínky pro efektivní pedagogickou spolupráci mezi evropskými školami; 

• seznámit učitele, ředitele a další pedagogické zaměstnance školy s metodikou 

evropských výměn, které využívají ICT; 

• vytvořit infrastrukturu (administrativní a pedagogickou) podporující realizaci 

projektů ve školách, a to nejlépe v rámci kurikula. 

19 Pravidelně obnovované statistiky aktivity eTwinning viz 
http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/news/_press_room/statistics.cfm (cit 2. 2. 2009). 

31 

http://www.etwinning.net
http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/news/_press_room/statistics.cfm


Je patrné, že eTwinning by měl žáky základních a středních škol vést k získání klíčových 

kompetencí, které uvádí dokument Evropské komise Vzdělávání a odborná příprava v Evropě do 

roku 2010 [12]. Dovednosti studenti získávají přímo při práci na eTwinningových projektech. 

Studenti se naučí používat ICT ke komunikaci (e-mail, chat, diskusní fórum, 

videokonference) a ke spolupráci na dané téma se studenty ze zahraničí (vytváření 

společných dokumentů či webových stránek). Při této práci by se též měli naučit zpracovávat 

a vyhodnocovat informace, které získají na Internetu. 

Ke komunikaci se zahraničním partnerem musí studenti používat cizí jazyk. Jak se uvádí 

v akčním plánu Evropské komise pro období 2004-2006 Podpora jazykového vzdělávání a 

jazykové rozmanitosti [9], „eTwinning umožní všem evropským školám vybudovat 

pedagogické partnerství se školou jinde v Evropě, a podpoří tak pěstování jazykového 

vzdělávání a interkulturní dialog. Bude též podporovat vědomí o mnohojazyčném a 

multikulturním evropském modelu společnosti." eTwinning podporuje partnerství jen dvou 

škol právě proto, že tento počet zaručuje vyšší pravděpodobnost komunikace v jiném jazyce, 

než je angličtina. 

Pokud jde o zastoupení cizích jazyků, nejvíce používaným jazykem v eTwinningu je 

angličtina (60 %), následuje němčina a francouzština (po 10 %). Poměrně četné je i zastoupení 

dalších jazyků. Jediný jazyk EU, v němž neprobíhá žádný eTwinningový projekt, je 

maltština, v češtině byla zaznamenána 2% projektů. 

České školy nejčastěji komunikují anglicky (přes 400 projektů), česky (více než 100 projektů!), 

německy (přibližně 80), slovensky (asi 50!), francouzsky (10) a polsky (též 10). Cizí jazyky 

jsou na úrovni ČR tématem ve více než 400 projektech20. 

Lze tedy konstatovat, že navzdory obtížně přeložitelnému názvu samotné aktivity jsou v 

eTwinningu hojně využívané různé cizí jazyky. Když procházíme seznam jazykových 

projektů v ČR21, narazíme např. na česko-slovenské projekty, kde se již děti v mateřské či 

20 Statistika aktivity eTwinning v ČR z 10. 8. 2007. 

21 Viz http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/search_in_europe.cfm. 
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základní škole seznamují formou pohádek s příbuzným jazykem sousedů22, najdeme zde 

projekty mezi pedagogy, kteří si vyměňují zkušenosti (např. hry ve výuce jazyka, CLIL, 

využití nových technologií ve výuce cizího jazyka), dokonce i projekty, které se zabývají 

etymologií a vývojem jazyků. Samozřejmě najdeme celou řadu projektů, které propojují 

komunikativní metodu s projektovým vyučováním. 

eTwinning nepodporuje pouze dovednost práce s počítačem a znalosti cizích jazyků. Tyto 

dovednosti se při práci na eTwinningových projektech stávají prostředkem ke spolupráci a 

komunikaci se zahraničním partnerem. Předpokládá se, že při společné práci na projektu se 

studenti budou seznamovat s kulturou a hodnotami jiné evropské země. Při práci na 

projektech eTwinning mohou žáci či studenti získat takové kompetence, jako jsou 

kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a 

personální, kompetence občanské a pracovní, které všechny tvoří základ Rámcově 

vzdělávacího programu. Zároveň lze prací na projektech eTwinning naplnit průřezová 

témata, jako je Mediální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v globálních a 

evropských souvislostech apod. (Chaluš 2006, Pýchová 2007). 

Evropské kooperativní projekty škol, které ke komunikaci a spolupráci využívají informační 

technologie, nejsou úplnou novinkou (viz výše aktivity ESP či EUNu). V severských zemích 

se začaly uplatňovat již v polovině 80. let. Nebylo však mnoho učitelů, kteří na těchto 

projektech pracovali, a často neměli podporu kolegů, vedení ani školských institucí. Tato 

situace se změnila se schválením evropské iniciativy eTwinning. 

Na podporu eTwinningu byla v zúčastněných evropských zemích zřízena síť portálů, které 

spravují Národní podpůrná střediska (zkratka NSS - angl. National Support Service). Tyto 

portály přinášejí informace v národních jazycích o plánovaných seminářích pro učitele, 

publikují informace o úspěšných projektech a nabízejí metodickou pomoc pro projektové 

vyučování a práci s novými technologiemi. 

22 Jedná se o česko-slovenský projekt Perníková chaloupka, který získal 1. místo v evropských 
eTwinningových cenách v roce 2007. Děti se zde hravou formou seznamují s příbuzným slovanským 
jazykem. Tato forma výuky může představovat alternativu raného učení se cizím jazykům, jak je 
chápána v jazykové přípravce/propedeutice (Fenclová 2004). 

33 



Evropský portál, který provozuje Evropské podpůrné středisko (European Schoolnet), slouží 

především k registraci škol do eTwinningu, vyhledávání partnerů a registraci partnerství, ale 

nabízí též zdroje inspirace a nástroje ke spolupráci (viz Ilustrace 2). Portál se skládá ze dvou 

vrstev. Vnější vrstva, která je volně přístupná, obsahuje především základní informace o 

aktivitě eTwinning, elektronický registrační formulář, zdroje inspirace (připravené projekty, 

prezentaci úspěšných projektů, rozhovory s učiteli) a kontakty na odborníky, kteří pomohou 

s přípravou projektu či využíváním technologií. K zásadní změně obou vrstev portálu, která 

se týká grafické podoby i struktury, došlo v září 2008. Příklady a ilustrace v této práci se však 

vztahují k projektům, textům a funkcím, které portál obsahoval před tímto datem. V 

základním principu se však role a fungování evropského eTwinningového portálu 

nezměnila. 

Na národních portálech i evropském portálu jsou též informace o cenách, které je možno 

v rámci eTwinningu získat. Jedná se především o Certifikát kvality (Quality Label), Evropské 

certifikáty kvality a národní či evropské eTwinningové ceny. 

Vnitřní vrstva evropského portálu eTwinning je přístupná jen pro zaregistrované uživatele. 

Jsou na ní k dispozici nástroje pro registraci partnerství a vyhledávání partnerů (pracovní 

plocha eTwinning, která je přístupná pouze zaregistrovaným učitelům) a virtuální třída 

určená ke spolupráci tříd (do prostředí Twinspace mohou učitelé pozvat své žáky). 

Následující ilustrace naznačuje, jak učitelé mohou při realizaci eTwinningového projektu 

postupovat. Základní informace či inspiraci naleznou na evropském či národním 

eTwinningovém portálu. Potom on-line zaregistrují svou školu a získají tak přístup 

k eTwinningovým nástrojům. Nejprve si vyhledají partnera, a když on-line zaregistrují 

společné partnerství, získají přístup do virtuální třídy Twinspace, kde mohou komunikovat a 

spolupracovat na projektu. Průběžnou práci na projektu mohou zapisovat do nástroje 

Progress Card (Průběžné informace o projektu). Nakonec mají možnost s projektem získat 

některé z uvedených ocenění. 
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Ilustrace 2: Cyklus eTwinningového projektu, prezentace v Praze 2 4 . června 2005 

3.1.3 Řízení a propagace projektů 

Realizace úspěšného mezinárodního internetového projektu vyžaduje pečlivou přípravu. 
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Ilustrace 3: Realizace projektu, Brusel 2005 
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Ilustrace 3 schematicky vyjadřuje fáze projektu, tedy jeho přípravu, realizaci a hodnocení23: 

Aby byl projekt úspěšný, je nevyhnutelné dodržovat jisté zásady (Bavorová 2006): 

• správné vyhodnocení výchozí situace, na jehož základě navrhneme realizovatelný 

projekt (obsahuje postup, explicitní cíle, plánovaný finální produkt, časový rozvrh, 

rozdělení úkolů) 

• motivace zainteresovaných aktérů (žáků, kolegů, vedení školy) 

• dodržování termínů a dohod 

• pravidelná a upřímná komunikace 
• průběžné hodnocení, včasné zachycení problémů a jejich řešení 

• prostor pro změnu, je-li to nutné 

• respektování autorských práv 

• respektování pravidel chování na Internetu (netiketa) 

K plánování projektu lze použít pracovní list, který se nachází v příloze č. 7. 

Detailní plánování projektu musí proběhnout ve spolupráci všech partnerských škol. Školy 

by se měly snažit, aby se projekt stal součástí jejich výukových plánů. Učitelé by též měli 

pečlivě naplánovat úvodní aktivity, které studenty povzbudí ke vzájemné spolupráci. 

Při plánování takového projektu je dobré položit si následující otázky: 

• Jaký přínos bude mít projekt ve spolupráci se zahraničním partnerem pro výuku 

mého předmětu v této třídě? 

• Může MIP obohatit výuku a jak? 

• Jak tento typ práce obohatí znalosti a zkušenosti studentů? 

• Jak a proč bude projekt studenty motivovat? 

• Jak se bude tato práce lišit od mého tradičního přístupu k výuce? 

• Jaké informační a komunikační technologie budu potřebovat? Kdy? Budu je mít k 

dispozici? 

• Jak své studenty připravím, aby z MIP získali co nejvíc? 

• Jak dlouhou bude projekt trvat a co po něm bude následovat (např. hodnocení)? 

23 ANTTILA, KIRSTEN M. Prezentace v rámci zahajovací konference eTwinning, Brusel, 15. ledna 2005. 

36 



Jak bylo zmíněno ve výše uvedených zásadách, aktivity, které si učitelé plánují v rámci MIP, 

by měly navazovat na kurikulum (osnovy, tematické nebo učební plány, či dnes v ČR 

především školní vzdělávací programy). Jakákoli „nepovinná" aktivita je totiž první, na 

kterou rezignují v případě, že se blíží vysvědčení či maturity. Učitelé, kteří se chtějí do MIP 

zapojit, by se tedy měli snažit, aby plánovaný projekt byl inovativní metodou, kterou naplní 

požadavky kurikula. 

V oblasti výuky cizích jazyků byl v návaznosti na učební plán vypracován např. projekt 

When our relatives were children. V tomto česko-polském projektu, v němž byla jazykem 

komunikace a spolupráce angličtina, se děti ptaly svých rodičů na módu 70. let v obou 

zemích. Aby to zvládly, musely se naučit odpovídající slovní zásobu (oblečení a módní 

doplňky) a gramatiku (otázky v minulém čase), kterou by jinak musely nastudovat jen v 

rámci své třídy. Chyběl by jim však autentický komunikační rámec, tedy zaujatý adresát a 

vzájemná komunikace o různých reáliích, který je pro výuku cizího jazyka zásadní. Zároveň 

se žáci dozvěděli o kultuře a hodnotách jiné evropské země. 

Maurice (2005) upozorňuje, že „différents aspects entrent en jeu dans l'élaboration et la mise 

en œuvre d'un projet d'échange à distance, une des conditions de réussite d'un projet 

consiste à bien les distinguer. Dans la réalité de l'action, ils sont bien sûr liés, mais le risque 

est de les mêler [...]." Jedná se o pedagogické aspekty (metodika a hodnocení), o organizační 

aspekty (organizační tým v partnerství, ve škole; finanční otázky) a technické aspekty 

(nezbytný materiál a pomůcky). 

V projektovém vyučování je třeba vyhnout se následujícím rizikům: 

• projekt se stane sám o sobě cílem: jediným cílem se stane realizace produktu, a to na 

úkor získávání znalostí a mezilidských vztahů. Toto riziko je obzvlášť nebezpečné ve 

výuce cizích jazyků. Znalosti slovní zásoby i gramatiky nejsou v projektové práci 

podřadné, ale jsou nezbytností pro uspokojivé naplnění cílů projektu; 

• příliš podrobné plánování: učitel na sebe nemůže vzít veškerou zodpovědnost za 

projekt a žáci se nemají stát jen vykonavateli přesně zadaných pokynů; 

• povrchní využívání mezipředmětových vztahů (Holm-Larsen 2002); 
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• naprosto nedirektivní přístup: projekt probíhá, s odvoláním na svobodu a iniciativu, 

bez jasně zadaných cílů. 

Nezbytnou součástí dobrého projektu je jeho propagace a šíření výsledků, a to jak v rámci 

školy, tak v obci. Jestliže učitel o kvalitě projektu přesvědčí vedení školy, své kolegy, rodiče 

žáků i ostatní žáky, vytváří prostor pro další projekty v rámci školy. Kvalitní prezentace 

projektu mimo školu vede mnohdy k ocenění projektu na národní či mezinárodní úrovni. 

Zveřejnění výsledků projektu však hlavně motivuje žáky, kteří na projektu pracovali 

(Pouchol 2007). Ve škole je možné projekt prezentovat např. formou debat, nástěnek, článků 

ve školním časopise či na školních webových stránkách. Pro prezentaci projektu mimo školu 

je vhodné publikovat článek v místním tisku či zorganizovat výstavu, divadelní či hudební 

představení otevřené pro veřejnost. 

3.1.4 Hodnocení projektu a žáků v projektovém vyučování 

V projektovém vyučování může být předmětem hodnocení: 

• Samotný projekt a jeho fáze 

• Žákovské finální produkty 

• Získané znalosti a dovednosti 

• Angažovanost žáků v projektu 

Hodnocení projektu jako takového většinou provádí učitel se svými partnery a kolegy. 

Projekt, který je předmětem hodnocení, může být nahlížen na základě následujících kritérií: 

• Vzbuzuje u studentů zájem 

• Směřuje k realizaci finálního produktu 

• Má tři fáze: příprava, realizace, hodnocení 

• Vytváří prostor pro přínosné učení, spojené s realitou 

• Ponechává prostor pro iniciativu a kreativitu žáků 

• Vyžaduje týmovou práci 

• Ponechává prostor pro změnu a chybu 

• Je příležitostí k vyhledávání a třídění informací 

• Podporuje rozvoj dovedností a schopnosti řešit problematické situace 
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• Prostor pro hodnocení a reflexi 

Hodnocení žáků v oblasti projektového vyučování není snadné, a to z následujících důvodů: 

• Žáci nepracují individuálně, ale v týmech. Jak ohodnotit přínos jednotlivce? 

• Žáci nezískávají jen jazykové znalosti, ale též řečové, ale i sociální, tvůrčí 

a organizační dovednosti. Jak hodnotit dovednosti? 

• Žáci informace pouze nezískávají, ale třídí je a zpracovávají. Jak hodnotit schopnost 

kriticky posuzovat a zpracovávat informace? 

Nad těmito otázkami je nutno se zamyslet, aby se z projektového vyučování nevytratil jeho 

původní záměr. Jestliže budeme hodnotit tradičně jen nabyté znalosti jednotlivce, nebudou 

mít žáci zájem spolupracovat ani riskovat při hledání netradičních, ale možná efektivnějších 

řešení. 

Klasické hodnocení je při projektovém vyučování často nevhodné: žáci na projektu často 

pracují delší dobu a různým způsobem, pracují v týmu, projekt se soustředí na rozvoj 

dovedností. Při hodnocení žáků v projektovém vyučování je proto důležité vzít v úvahu 

především následující faktory: kritéria pro hodnocení, přínos jednotlivce pro skupinovou 

práci, hodnocení dovedností a stanovení pedagogických cílů (cf. Historiettes de Josette24). 

Při hodnocení finálních produktů může učitel pociťovat zklamání nad vyrovnaností jejich 

úrovní či nad tím, že mnohé neodpovídají jeho původnímu očekávání. Aby k tomuto 

nedocházelo, je nutné již před zahájením projektu jasně definovat kritéria pro hodnocení 

finálních produktů. Tato kritéria se týkají jazykové kvality, obsahu, metody vyhledávání a 

zpracování dat, využití technologií, rozsahu atd. 

Jestliže žáci pracují na finálních produktech v týmu, často se stává, že učitel má těžkosti při 

hodnocení přínosu jednotlivých žáků. Učitel se může rozhodnout pro jednu známku pro 

všechny členy týmu. Toto hodnocení však není vždy ideální, protože někteří žáci se 

v projektu angažovali více než jiní. K hodnocení práce jednotlivce je v takovém případě 

24 Tato webová stránka prezentuje příběhy mladé učitelky Josette, která se snaží účinně integrovat IKT 
do výuky a naráží při tom na řadu obvyklých problémů - hodnocení, řízení třídy, projektové 
vyučování a používání nových technologií ve třídě. Její příběhy a rady zkušených pedagogů ohledně 
hodnocení najdete na http://cep.cyberscol.qc.ca/historiettes/evaluation01.html. 

39 

http://cep.cyberscol.qc.ca/historiettes/evaluation01.html


vhodné, aby učitel žáky požádal o sebehodnocení/hodnocení přínosu každého z členů týmu 

pro skupinovou práci. 

Při práci na projektu je důležité, aby se učitel rozhodl, na které dovednosti se projekt zaměří 

(v cizím jazyce to může být např. rozvoj písemného projevu či interkulturních dovedností). 

Pro hodnocení dovedností je vhodné postupovat např. podle předem stanovených 

hodnotících tabulek pro pozorování žáků při práci, či se zaměřit na hodnoceních aktivit, 

které danou dovednost rozvíjejí (viz příloha č. 8). 

Vhodným základem pro hodnocení mohou být žákovské finální produkty, které si žák 

zakládá do portfolia. Může to být například přehled vytištěných e-mailů, které si vyměnil 

s partnerem, počítačová prezentace nebo leták v cizím jazyce o svém městě atd. Portfolio 

umožňuje komplexnější hodnocení než např. výsledky testu (Průcha a kol. 2008). Portfolio 

z mezinárodního projektu se pak může stát součástí žákova Evropského jazykového 

portfolia (Reymond 2001). 

Portfolio obsahuje žákovské práce (ne však jen ty nejlepší) spolu s komentáři a mělo by mít 

určitou zadanou strukturu. Za jeho sestavení je zodpovědný žák pod vedením učitele. Cílem 

portfolia je sledovat, jak se vyvíjejí žákovy dovednosti. Pokud však portfolio obsahuje jen 

nejlepší práce, které žák v projektu vytvořil, není již vhodným nástrojem k hodnocení. Hodí 

se spíše k prezentaci výsledků projektu (jako např. portfolio umělce). Portfolio může 

obsahovat různé typy produktů: texty, obrázky, cvičení, komentáře učitele, fotografie atd. Ke 

každé práci by žáci měli připsat, proč ji do portfolia uložili. Portfolio může mít různý formát: 

šanon, krabice, ale může být i elektronické. 

Než žáci začnou používat portfolio, měli by vědět: 

• o jaký typ portfolia půjde (evaluační či prezentační) 

• jaký typ prací mají do portfolia zařazovat 

• kdo bude práce vybírat 

• jaký bude mít formát (např. pořadač, desky či elektronická podoba) 

• jak často s ním budou ve škole pracovat a jak 

• zda má mít určitou strukturu 

• zda ho budou moci ukázat rodičům. 
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V mezinárodním internetovém projektu zaměřeném na výuku cizího jazyka je vhodné 

využít portfolio elektronické, jelikož žáci své texty, prezentace apod. zpracovávají v 

elektronické podobě. Jako portfolio může sloužit např. virtuální třída Twinspace, v níž má 

každý žák svou složku, která obsahuje textové, video či audio soubory, které dokládají, jak se 

v projektu vyvíjejí řečové dovednosti žáka. Nejlepší práce mohou být po skončení projektu 

publikovány na Internetu (Bavorová 2007). 

Pro hodnocení jazykových znalostí a dovedností může být použit například podrobně 

rozpracovaný Evropský referenční rámec pro cizí jazyky25. 

Hodnocení na základě předem stanovených kritérií, v kombinaci s průběžným formativním 

hodnocením, se ukázalo v projektové metodě jako nejvhodnější pro hodnocení žákovské 

práce např. na základě výzkumů D. Wraye (Wray 1985). Kritéria hodnocení žáků 

v projektovém vyučování můžeme opřít např. o Bloomovu taxonomii (Bloom 1984). 

Benjamin Bloom navrhuje, aby kritéria hodnocení byla rozdělena do tří oblastí: 

• Afektivní - např. schopnost empatie, motivace, schopnost spolupracovat. 

• Psychomotorické - např. schopnost používat nějaký nástroj, naučit se manuálním 

dovednostem. 
• Kognitivní - schopnost o věcech přemýšlet. 

Bloom rozeznává šest základních kognitivních pochodů, které řadí od nejnižších po nejvyšší: 

- Znalost - prokázat schopnost zapamatovat si naučená fakta, termíny, základní 

koncepty a odpovědi. 

- Pochopení - projevit pochopení fakt a myšlenek tak, že je žák dokáže utřídit, 

porovnat, interpretovat, popsat a vystihnout hlavní myšlenky. 

- Aplikace - schopnost vyřešit nové problémy aplikací získaných znalostí fakt, 

technik a pravidel. 

- Analýza - schopnost vyhodnotit a utřídit informace. Schopnost dedukce a 
nalezení důkazů pro generalizující shrnutí. 

- Syntéza - využití informací k tvorbě nového útvaru či návrhu alternativních 

řešení. 

25 Společný evropský referenční rámec i informace o evropském jazykovém portfoliu jsou k dispozici 
na http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?CAI=2968 (cit. 8. 8. 2008). 
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- Hodnocení - prezentace a zdůvodnění názorů tím, že žák projeví schopnost 

posoudit informace, oprávněnost myšlenek či kvalitu práce založenou na 

určitých kritériích. 

Při tvorbě kritérií pro hodnocení práce žáků v konkrétním projektu není nutné využít 

všechna uvedená kritéria. Některá z těchto kritérií se hodí spíše pro celkové hodnocení práce 

žáka v projektu (např. motivace, spolupráce s ostatními), jiná zase pro hodnocení 

konkrétních aktivit. Např. v projektu Virtuální cesta do Paříže (příloha č. 6) byla pro hodnocení 

faktických znalostí využita forma kvizu o Paříži, pro hodnocení aplikace naučené slovní 

zásoby forma scének (ptaní se na cestu, rozhovor v informační kanceláři, objednání jídla v 

restauraci) a pro syntézu získaných znalostí forma formálního (rezervace hotelu) a 

neformálního dopisu (dopis příteli o pobytu v Paříži). Hodnocení v tomto projektu 

vycházelo z cílů projektu a jeho jednotlivých částí a přesná kritéria hodnocení (včetně 

bodového ohodnocení) byla žákům známa předem. Fakt, že žáci znali předem kritéria pro 

hodnocení, vedl ke zlepšení výsledného produktu. Např. u neformálního dopisu věděli, že 

určitý počet bodů získají za správnou strukturu a délku dopisu, za používání minulých časů 

a užití relevantní slovní zásoby. Určitý počet bodů byl též vyhrazen na originalitu dopisu 

(kreativita, humor), aby se cvičení nestalo pouhým omíláním naučených frází. 

Příklad kritérií pro hodnocení eTwinningového projektu se nachází v příloze č. 8. Tato 

kritéria společně vypracovaly učitelky z partnerských škol. 

3.1.5 Zařazení hodnocení do projektu 

Hodnocení žáků v práci na projektu je možno provádět: 

• Před začátkem projektu (diagnostické hodnocení) 

• Během projektu (formativní hodnocení) 

• Po skončení projektu (somativní hodnocení) 

Při diagnostickém hodnocení posuzujeme znalosti a dovednosti žáků před začátkem 

projektu. Umožňuje nám definovat cíle projektu (žáci by zde měli spolupracovat, aby cíle 

projektu vzali za vlastní) a po skončení projektu umožňuje zjistit, co se žáci naučili. 
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K formativnímu hodnocení dochází během projektu a hodí se na okamžité prověření 

získaných znalostí (slovní zásoba, gramatika, informace o partnerské zemi) a k nápravě 

zjištěných nedostatků. 1 v projektovém vyučování můžeme tudíž průběžně hodnotit 

probranou látku formou písemných či ústních testů. Vhodné příklady hodnotících archů viz 

Wray (Wray 1985). 

Somativní hodnocení by mělo pomoci stanovit znalosti i dovednosti získané v projektu. 

Určuje, do jaké míry žáci uspěli v plnění stanovených cílů. Abychom postihli co nejširší škálu 

znalostí a dovedností z Bloomovy taxonomie, je třeba navrhnout promyšlený systém kritérií 

pro hodnocení cílů, které jsme si pro projekt na začátku stanovili. 

3.2 Informační a komunikační technologie (IKT) 

Další složkou, kterou se v rámci analýzy MIP, budu věnovat, jsou informační a komunikační 

technologie. 

Řada českých didaktiků cizích jazyků se zabývá využitím IKT v projektovém vyučování. 

Např. Zahradníková (2006, s. 111) uvádí, že „používání internetu je posun k maximalistické 

pedagogice, která dává přednost problémovým úkolům, projektovému učení a propojení 

jednotlivých vyučovacích předmětů. Snaží se vytvořit autentickou učební situaci, nikoliv 

simulovanou, propojit teorii s praxí". Upozorňuje však, že pro efektivní využití IKT ve výuce 

cizích jazyků je potřeba zásadně změnit klasické učební schéma i postavení učitele (stává se 

poradcem) a žáka (volí postup a rychlost práce). 

Nové technologie nejsou jen novou pomůckou, ale též příležitostí ke změně výukových 

metod, jak potvrzuje Cuq (Cuq 2002, s. 420, 421): "Du point de vue didactique, les 

technologies modernes ne sont pas pour la plupart de simples changements de support, elles 

sont l'occasion de renouvellement de pratiques, voire de remise en cause ou au moins 

d'évolution des rapports entre l'objet d'enseignement, l'apprenant et l'enseignant." Cuq zde 

naznačuje, že pro efektivní využití IKT ve výuce je nutná změna ve stylu výuky. 

V pedagogické literatuře se nejčastěji setkáme s již zmíněným termínem „konstruktivismus", 

jenž ve stručnosti znamená, že nejefektivněji získaná znalost je taková, kterou si žák osvojí 

sám (viz též kap. 3.1). Ve francouzštině i angličtině se pro „žáka" používá termín „učící se" 
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(apprenant, learner), aby se zdůraznila nutnost jeho aktivní role v procesu učení. Úkolem 

učitele je vytvořit prostředí podnětné pro to, aby si žáci sami dokázali ke znalostem najít 

cestu, a být jim na této cestě průvodcem. Poznání tedy již není jen v kompetenci učitele. 

Tento přístup v současnosti, ač třeba jen intuitivně, využívá řada pedagogů. I učitelé cizích 

jazyků se snaží vytvořit takové prostředí, v němž budou žáci mít přímý přístup 

k autentickým zdrojům cizího jazyka, ať jde o přímý kontakt s korespondenty či médii. Je 

zřejmé, že tento přístup je opodstatněný v době, kdy autentické materiály jsou během 

několika vteřin k dispozici na obrazovce počítače a kdy je prostřednictvím speciálního 

softwaru umožněna podstatně levnější a rychlejší komunikace i spolupráce s partnery v 

zahraničí. O velkém potenciálu sociálních sítí pro proces učení se zmiňuje Riel (Riel 1992, s. 

2): „When teachers and students engage in cooperative learning activities mediated by 

computer networking, the power and speed of human learning is extended by their 

collective knowledge and rich set of experiences. Computer telecommunication provides a 

human context for learning. These human networks - the connections established between 

people who are distant in time and space - can extend learning in a sociál and globál world." 

Cuq (2002) uvádí, že při tvorbě multimediální prezentace žáci používají všechny čtyři řečové 

kompetence: čtení, porozumění (pro získání potřebných údajů a informací), psaní a mluvení 

(psaný obsah a prezentace před spolužáky). Tento fakt má samozřejmě dopad na didaktiku 

francouzštiny a je další výzvou pro pedagogy i tvůrce učebních programů a učebnic. 

Hlavní výhodou informačních a komunikačních technologií pro výuku jazyků je jejich 

multimediálnost (psaná i zvuková forma) a interaktivita (volba tempa, zpětná vazba). Ve 

výuce cizích jazyků se dají využívat různým způsobem (Vuorikari 1999): 

• K autonomnímu nácviku a opakování jazykových znalostí (slovní zásoba, gramatika, 

výslovnost), které umožňuje řada internetových či komerčně dostupných 

multimediálních kurzů; 

• Vyhledávání slovní zásoby či reálií ve slovnících, encyklopediích dostupných na 

webu či komerčních CD-ROMech; Internet je pak nevyčerpatelným zdrojem 

autentických materiálů; 

• Ke komunikaci a spolupráci na dálku (např. e-mail, videokonference či weblog). 
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Nové technologie mohou též přispět k lepší kvalitě spolupráce mezi školami a pomoci 

školám překonat několik překážek: problémy se vzdáleností, nedostatkem času a peněz 

(Bavorová 2005). 

V mezinárodních internetových projektech spolupráce škol, jako je např. eTwinning, je 

vzájemná spolupráce jak pro školu, tak pro rodiče levnější a není potřeba náročná příprava a 

organizace fyzické výměny (i když ta samozřejmě není vyloučena). 

Proto aktivity zorganizované v rámci internetového partnerství mohou být jednoduché a 

nepříliš časově náročné. Je snazší je přizpůsobit rozdílnému harmonogramu na obou 

školách i rozdílným osnovám, přesto však vnášejí evropský rozměr do jakéhokoliv tématu, 

kterým by se učitelé a studenti stejně podle kurikula museli zabývat. Tato skutečnost je 

velmi důležitá, protože rozdílné osnovy/učební plány/školní vzdělávací programy bývají 

často považovány za překážku pro navázání partnerství (Bavorová 2006). 

V této kapitole se zaměříme na rozbor technologií, které lze využít v MIP. Nástroje, které se 

ke komunikaci a spolupráci na dálku využívají, jsou stále dostupnější, a to jak finančně, tak z 

hlediska uživatelské náročnosti. 

Moderní internetové komunikační nástroje umožňují v jazykové třídě nastolit autentickou 

situaci pro výuku cizího jazyka, která v minulosti byla jen těžko představitelná, pokud v ní 

nebyl rodilý mluvčí fyzicky přítomen, či pokud třída nevyjela na výměnný pobyt do 

zahraničí. Je zřejmé, že ani dnes nemusí být situace vždy ideální: počítačové vybavení není 

dostatečně kvalitní nebo se ho nedostává, někdy jej vyučující nedokáže vhodně do výuky 

jazyka zapojit. Narůstající počet MIP zaměřených na výuku cizích jazyků však dokazuje, že 

tato praxe je vhodná pro vytváření příznivých podmínek pro rozvoj řečových dovedností 

(aktivní i pasivní nácvik mluveného i psaného projevu), jak konstatuje např. Reymond 

(Reymond 2001, s. 13): „S'il s'agit d'évoquer particulièrement les e-tandems, il apparaît 

nettement qu'une très grande motivation naît, comme dans tout échange par courriel, tout 

chat sur la Toile, tout texto transmis par téléphone mobile à écran, de l'immédiateté de cette 

sorte de communication. La sophistication de la machine alliée à sa simplicité d'utilisation et 

d'effet, l'intrication oral-écrit du message, n'ont aucun équivalent pour favoriser le dialogue 

et faire pratiquer un entraînement langagier en oubliant son caractère technique." 
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Nástroje vhodné pro výuku jazyků a konkrétní příklady jejich využití v jazykové třídě jsou 

popsány v následujících odstavcích. Softwarové nástroje používané v mezinárodních 

internetových projektech lze obecně rozdělit do tří skupin: komunikační nástroje, nástroje ke 

spolupráci a publikační nástroje. Hranice těchto skupin se však mnohdy překrývají (např. 

wiki software můžeme považovat za nástroj ke spolupráci, ale i za publikační nástroj). 

Pro efektivní a bezpečné využití nových technologií, především internetu, ve výuce je 

vhodné stanovit jasná a závazná pravidla. Do tvorby těchto pravidel je vhodné zaangažovat i 

žáky a poté žáky a případně i jejich rodiče požádat o jejich podpis (Reymond 2001). 

3.2.1 Komunikační nástroje 

Komunikační nástroje jsou takové softwarové nástroje, které slouží k písemné či ústní 

komunikaci na dálku. Dle rychlosti reakce příjemce se dělí na synchronní a asynchronní 

(Mangenot 1998). Synchronní nástroje, jako je např. chat, MSN, telefonování prostřednictvím 

Internetu (např. Skype26) nebo videokonference umožňují komunikaci v reálném čase, 

zatímco asynchronní nástroje, např. elektronická pošta či diskuzní fórum, rychlost reakce do 

značné míry ponechávají na rozhodnutí příjemce zprávy. 

Tyto charakteristiky je třeba vzít na vědomí při rozhodování, jaké komunikační nástroje 

budeme v projektu používat. Rozhodneme-li se použít synchronní nástroje, konverzace 

v cizím jazyce musí být plynulá a pohotová, nedává však příliš prostoru k rozmýšlení 

jazykově vybroušených formulací. Hodí se tedy spíše k nácviku vyšších komunikačních 

dovedností (plynulost a pohotovost projevu) a tím spíše pro pokročilejší studenty. Naopak 

využití asynchronních nástrojů tok komunikace zpomaluje a student se při přípravě 

odpovědi může zamyslet, podívat do slovníku či se poradit se spolužákem nebo učitelem. 

Například e-mailovou korespondenci mohou učitelé lépe řídit (stanovení témat, frekvence 

zasílání e-mailů, jazyková kvalita) a je možná i s mírně pokročilými studenty. 

Uvedené komunikační nástroje umožňují jak ústní (telefonování prostřednictvím Internetu, 

videokonference), tak písemnou komunikaci (chat, e-mail, diskuzní fórum), někdy dokonce 

kombinaci ústního a písemného vyjadřování. Například při užití programu Skype spolu 

26 Software dostupný zdarma na Internetu, který umožňuje telefonování, chatování, videohovory i 
zasílání souborů. 
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účastníci hovoru telefonují, ale zároveň si v chatovém okně mohou posílat písemné zprávy 

(jména, odkazy na zajímavé webové stránky apod.). Záleží na učiteli cizího jazyka, jak se 

rozhodne tyto nástroje ve své třídě využít. Učitelé však mohou sáhnout i po již hotových a 

metodicky vypracovaných projektech, jež využívají potenciálu komunikačních technologií 

ve výuce cizího jazyka (např. The Image of the Other, eTandem, eTwinning - viz přílohy č. 12,13 

a 14). Pro ilustraci je u každého nástroje uvedena zkušenost konkrétního učitele s jeho 

využitím ve výuce jazyka. 

3.2.1.1 Elektronická pošta 

Elektronická pošta je jedním z prvních nástrojů, které učitelé cizího jazyka do výuky 

začleňují, jestliže se rozhodnou nové technologie využívat v projektech spolupráce škol. Jde 

o velmi jednoduchý komunikační nástroj, který v dnešní době používá v každodenním 

životě většina učitelů i žáků. 

Dumitru (2005, s. 24) shrnuje výhody mezinárodní e-mailové komunikace takto: „The email 

projects bring innovation in schools and make intercultural learning more dynamic than 

traditional face-to-face intercultural dialogues. Its strengths lie in delivery speed, overcoming 

physical distances, and the possibility of delivering to multiple recipients. By contrast with 

face-to-face communication, email communication enables people to consider answering 

whenever they have time. It may also remove barriers imposed by face-to-face 

communication (fear, anxiety, as partners are strangers), by creating a „less threatening 

medium". Furthermore it enables reviewability and revisability and may reduce 

stereotypical behaviour." 

N., česká učitelka angličtiny, realizovala v letech 2005 až 2008 celou řadu eTwinningových 

projektů, které využívá v běžné výuce anglického jazyka na 1. stupni osmiletého gymnázia. 

Její žáci mají za sebou jeden až tři roky výuky cizího jazyka. Uvádíme její zkušenosti s e-

mailovou korespondencí: 

„Učím na Gymnáziu v České Lípě a součástí výuky anglického jazyka se stala e-mailová 

korespondence se školami z různých evropských států. Pokud moji studenti píší e-mail, předchází 

tomuto aktu jazyková příprava, psaní dopisu jako konceptu, rozbor chyb a teprve poté mohou 

zasednout k počítači. Každý napsaný dopis zkontroluji a teprve potom jej studenti odešlou. Vedu si 
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seznam všech, kteří píší dopis, a tak mám přesný přehled, komu se odeslání podařilo. I když poslat 

během jedné hodiny dvacet e-mailů psaných anglicky třináctiletými studenty mně často dá zabrat, 

mám dobrý pocit, když dopisy našim partnerům v pořádku dojdou." 

3.2.1.2 Diskuzní fórum 

Dalším hojně využívaným nástrojem je diskuzní fórum. V diskuzním fóru mohou žáci 

zanechávat své názory a komentáře k určitému problému. Lebrun (Lebrun 2005, s. 68) 

jmenuje následující výhody diskuzního fóra: „Les avantages du fórum sont la conservation 

du processus de construction des idées (les traces sont gardées et datées), le temps alloué á la 

prise de recul et á la réalisation des documents [...], la possibilité de structuration des idées. 

La distance devient une occasion de recul et de réflexion." 

N., již zmíněná česká učitelka angličtiny, spolu se svou řeckou partnerkou volí taková 

témata, která právě probírají v hodinách anglického jazyka. Zde jsou její postřehy 

k využívání diskuzního fóra v hodinách: 

„Žáci se od začátku velmi snažili, aby jejich příspěvky v angličtině byly co nejlepší, protože věděli, že 

budou publikovány pod jejich jménem a že je budou číst jejich řečtí partneři. Pro mne bylo důležité, že 

se mohu k příspěvkům studentů kdykoli vrátit a lépe je tak ohodnotit. Jelikož mám ve své jazykové 

třídě interaktivní tabuli, mohu svým žákům okamžitě ukázat reakce jejich řeckých kamarádů a 

nemusíme čekat, až bude volná počítačová učebna. Diskuze nad názory partnerů je většinou velmi 

podnětná a studenty nutí k přemýšlení a vyjádření se v cizím jazyce." 

3.2.1.3 Videokonference 

Jeden z velmi populárních synchronních komunikačních nástrojů představují 

videokonference. Při videokonferenci spolu žáci komunikují přes mikrofon a zároveň se vidí 

na monitoru počítače či na interaktivní tabuli. V současné době se k videokonferencím často 

používají nástroje, jako je Skype či MSN. 

Na příkladu slovinské učitelky angličtiny M. (Osnovna šola Pivka, Slovinsko) uvádíme 

zkušenosti s pořádáním videokonferenci ve třídě v rámci projektu Jaro v Evropě. 
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„Na naší škole jsme již uspořádali několik zajímavých a úspěšných videokonferencí (VK), ale několik 

se jich také nepovedlo. Vše záleží na připravenosti škol, které se VK účastní. Učitelé, kteří se 

rozhodnou zorganizovat videokonferencí, musí být tr-pěliví a důslední. Školu, která se zajímá o stejné 

téma jako vy, je třeba trpělivě hledat. Doporučila bych, aby žáci ze všech partnerských škol byli 

přibližně stejně staří, protože pak mají více společného. 

Až najdete školu, musíte připravit techniku: vyměnit si IP číslo, nastavit firewally atd. Obvykle při 

tom pomáhají učitelé informatiky, takže se nebudu zabývat detaily. Jakmile vše připravíte, 

vyzkoušejte, zda funguje spojení s partnerskými školami, jestli je dobrý obraz a zvuk. Domluvte 

datum a hodinu (pozor na časové posuny!), kdy se konference bude konat naostro. 

VK se obvykle účastní skupina žáků či celá třída, podle toho, kolik je k dispozici počítačů. Lepší je, 

můžete-li videokonferencí promítat na tabuli. Ať je debata na jakékoli téma, je vždy nutné připravit 

přesný plán videokonference. Je též dobré stanovit časový limit pro její trvání. VK by neměla být ani 

příliš krátká, ani příliš dlouhá. Jestliže je dlouhá, může být pro žáky nudná. Diskuze by měla trvat asi 

30 minut. Poté nechávám žákům dalších 15 až 20 minut, aby mohli volně diskutovat o věcech, které je 

zajímají. Několikrát se dokonce stalo, že si žáci vyměnili e-mailové adresy a stali se přáteli. 

Je samozřejmě třeba připravit se na cokoli. Jazyk je stále překážkou, takže i když výborně připravíte 

techniku i žáky, vaše videokonference nemusí být ideální. To by však učitele nemělo odradit, protože 

videokonference je zážitkem pro všechny zúčastněné." 

Dalším konkrétním příkladem využití videokonference, tentokrát v rámci eTwinningu, je 

např. projekt Apprendre les langucs par le biais de la visioconférence mezi žáky základní školy 

Saint Maximin ve Francii a německé Keilberthschule. Žáci byli každý týden v kontaktu 

prostřednictvím webové kamery a Internetu, aby se navzájem učili jazyk svého partnera. Při 

těchto setkáních se žáci viděli, slyšeli, posílali si dokumenty a psali si. Mohli tedy využít to, 

co se naučili v běžných hodinách cizího jazyka, v autentické komunikační situaci. Každé 

téma předem pečlivě připravili, především z jazykového hlediska, a každá videokonference 

pak proběhla podle přesně stanoveného scénáře (Imbert-Buckenmaier 2007). 
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Exemple de séance : 

Les deux groupes d'élèves se connectent en même temps. 
Par la Webcam, présentation de la classe allemande : 

- Photo de la classe 

- Chacun se présente en français 
- Les élèves allemands posent 
ensuite des questions aux français 

- Présentation des Français 
- Même cheminement en français 
- Fin de séance 
- Envoi des informations et des résultats avec photos par courriel 

- Affichage en classe 

Ilustrace 4: Příklad průběhu videokonference, eTwinningový projekt Apprendre les 

langues par le biais de visioconférence, 2005 

Pro efektivní využití komunikačních nástrojů se žáci též musí seznámit se základy netikety, 

tedy pravidly pro komunikaci na Internetu, jak dodává Reymond (Reymond 2001, s. 28): "II 

faut également être capable de communiquer grâce aux nouvelles technologies en respectant 

leurs pratiques et leur discours. L'apprentissage de la nétiquette est indispensable pour 

éviter d'offenser son partenaire. Par exemple, l'utilisation des lettres majuscules constitue 

une insulte et n'est donc pas acceptable en règle générale." 

Vuorikari (1999, s. 47) upozorňuje na následující rizika při využití komunikačních nástrojů, 

jako je chat a videokonference, v jazykové třídě: "Dans les situations de chat et des 

vidéoconférences le problème souvent rencontré est la question de direction et de gestion. 

Pour qu'une situation puisse être efficace et avoir des apports pédagogiques, elle doit avoir 

des buts pédagogiques et doit être menée par personne qui en est responsable. Si la 

conversation sur les forums de discussion se bouscule sans direction évidente ou sans 

objectifs, elle risque de perdre l'intérêt pédagogique". 

Wie viele Buben sind wir ? 3 ? 8 ? 5 ? 
Wie viele Mädchen sind wir ? 6 ? 2 ? 10 ? 
Wie heißen die Buben ? 
Wie heißen die Mädchen ? 
Ist Florian ein Bub ? 
Ist Ramona ein Bub ? 
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3.2.2 Nástroje ke spolupráci 

Nástroje určené ke spolupráci partnerským třídám umožňují vytváření či sdílení různých 

typů dokumentů (text, zvuk, obraz, video) na dálku. Nástrojů ke spolupráci existuje celá 

řada, zde se zaměříme na virtuální třídy a software wiki. 

3.2.2.1 Virtuální třída 

Ke sdílení dokumentů třídy často využívají tzv. virtuálních tříd. Virtuální třída je podle 

definice uvedené ve Wikipedii "learning environment where teachers and learners are 

separated by time or space, or both, and the teacher (or other learners) provides content 

through course management applications, multimedia resources, the Internet, 

videoconferencing, etc. Learners receive the content and communicate with the teacher or 

other learners via the same technologies."27 

Výhodou virtuálních tříd je, že žáci do nich mohou vkládat i datově náročnější soubory a že 

všechny soubory k projektu jsou zde archivovány. Ve virtuální třídě spolu partneři mohou 

obvykle též komunikovat s využitím nejrůznějších synchronních i asynchronních nástrojů. 

V současné době existuje celá řada softwarových nástrojů na vytváření virtuálních tříd, jež 

umožňují spolupráci na dálku. Některé z nich jsou k dispozici zdarma (např. ELLG či 

Moodle), jiné za poplatek (Marratech či Blackboard). 

Třídy, které si zaregistrovaly eTwinningový projekt, mají volný přístup do virtuálního 

prostředí Twinspace. Prostředí této virtuální třídy školy využívají k bezpečné spolupráci a 

komunikaci se svými partnery. Tento prostor je totiž chráněn heslem a mají do něho přístup 

jen ti, kdo v projektu pracují. 

Ve virtuální třídě Twinspace mohou být sdíleny soubory, dokumenty a odkazy. Obsahuje 

interní systém pro odesílání zpráv, diskuzní fórum a chatovací místnost, ve které mohou 

učitelé a studenti vzájemně komunikovat. Učitelé jako administrátoři mohou přidělovat 

žákům uživatelská práva, která vymezují jejich činnost v rámci Twinspace (Bavorová 2007). 

27 Viz http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_classroom [on-line, citováno 22. 8. 2008], 
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Partneři mají též možnost vytvářet zde tematická diskuzní fóra, adresáře a jednoduché 

webové stránky. Nejzajímavější části Twinspace pak mohou zveřejnit, aby byly dostupné na 

Internetu. Seznam všech publikovaných projektů, které vznikly s využitím Twinspace, jsou 

uveřejněny na portálu eTwinning, a to v sekci Nápady a příklady spolupráce - Veřejná prostředí 

Twinspace. Zajímavý je například Twinspace k projektu Two Heads Are Better Than One (http:// 

twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=61), v němž si česká a řecká učitelka angličtiny 

vyměňují užitečné materiály k výuce a žáci se zde zdokonalují v angličtině. V anglicko-

francouzském Twinspace se žáci Lycée Jules Verne a Wellington School pokusili v cizím 

jazyce psát poezii, viz http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=3865. 

V rámci Twinspace si třídy často vyměňují například multimediální prezentace, které ve 

společném cizím jazyce prezentují určitý aspekt jejich kultury (např. svátky, zvyky, tradice, 

historické památky atd.). Multimediální prezentace jsou mezi učiteli jazyků velmi populární, 

jelikož jsou technicky poměrně snadno proveditelné a umožňují kombinovat text 

s nejrůznějšími vizuálními i zvukovými prvky, které zjednodušují porozumění 

cizojazyčnému sdělení, a tak kompenzují nedostatky v cizojazyčném vyjadřování. 

Následuje ilustrace, která znázorňuje, jak je možno sdílet soubory v Twinspace. 

\S< http://www.etwlnnlng.net - e-twinning - Fltefox • "I 
w-. 

j} eTwinning 
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Dur ing the t ime we worked on the ques t ions about the life of our re la t i ves in the 1 9 7 0 s and 1 9 8 0 s s tudents brought a lot 
of th ings from tha t t ime. No t only jewel le ry but a l so the Rubic cube and some soft t oys which were popular in that t ime. 
They be loged to the i r parents and it was so spec i a l that they st i l l kept them. 

M o s t of the d i s c u s s i o n s were held in C z e c h because of the age o f t h e 
s tudents , but there was a lways only Eng l i sh when we answered the quest ions . 
The very impor tant th ing was tha t they learned about the t ime which they knew 
only from f i lms. The advantage was tha t th is t ime wasn ' t the very far pas t and 
that they cou ld ask the i r parents and grandparents and they remembered it. it 
is more diff icult with the war t ime. 6 0 yea r s from the end of the WWII is real ly 
a very long t ime. 

Boy s were also very in te res ted in al l the th ings we had in our exhib i t ion. They 
were surpr i sed when they heard about the imposs ib i l i t y of buy ing or ig inal j e ans 
in t h t 1 9 7 0 s in both coun t r i t s , 
In my next ar t ic le there will be the resume. What we have learned from our 
project excep t the grammar which was one of the e s sen t i a l th ings . 

Author : 
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Ilustrace 5: Twinspace: sdílení dokumentů ve virtuální třídě 

52 

http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=3865
http://www.etwlnnlng.net


3.2.2.2 Software wiki 

Ke společné práci na textech se osvědčilo využití volného softwaru wiki. Tento software 

umožňuje snadné vytvoření a publikování textu na Internetu. Další uživatelé do něho 

mohou postupně zanášet změny a vylepšovat jej, přičemž je možné sledovat historii změn a 

nevhodné změny jednoduše odstranit. Např. v rámci francouzsko-italského projektu Génie 

du lieu et de culture européenne vyučující požádali italské žáky, aby zodpověděli na několik 

otázek o Moliěrovi. Francouzští žáci pak texty svých italských partnerů jazykově i obsahově 

upravili. 

Výhody softwaru wiki pro výuku shrnuje Lebrun takto: „Consulter les pages du Web, c'est 

bien! Pouvoir les obtenir dans son ordinateur, les modifier et les remettre en place sur le 

Web, c'est mieux. C'est l'objet du Wiki. Voici un outil relativement récent qui permet la 

véritable écriture collaborative de pages hiérarchisées et reliées par des hyperliens. 

Évidemment dans le cadre de l'éducation, il sera intéressant d'ouvrir un Wiki privé, réservé 

aux membres d'un groupe ou d'une communauté. Des extérieurs pourraient consulter vos 

pages sans pouvoir les éditer" (Lebrun 2005, s. 70, 71). 

3.2.3 Publikační nástroje 

Internet v současné době zdarma nabízí řadu publikačních nástrojů. Ve výuce se osvědčilo 

především používání weblogů a webových magazínů, které umožňují snadné zveřejňování 

písemných projevů. Zvukové nahrávky se dají zveřejnit např. pomocí podcastingu (viz 

níže). 

Publikace cizojazyčných příspěvků na webu přispívá k větší motivaci žáků vyjadřovat se, 

ale často i k lepší obsahové a jazykové kvalitě příspěvků. Motivace i kvalita se většinou 

ještě zlepší v případě, že práci připravují pro konkrétního adresáta, např. pro svého 

kamaráda v zahraničí. 

3.2.3.1 Weblog 

Velmi populárním publikačním médiem jsou v současné době weblogy (či zkráceně blogy). 

Původně je využívali především novináři, pro něž se staly prostředkem pro zaznamenávání 
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postřehů, názorů a komentářů k odkazům nalezeným na Internetu. V současné době je lidé 

používají též k záznamu osobních zkušeností nebo pro záznam myšlenek na určité téma a 

jejich sdílení s komunitou podobně zaměřených lidí. Weblog si kdokoli může snadno 

vytvořit pomocí volně přístupného softwaru (např. http://www.blogger.com či 

http://blog.cz), proto se čím dál více rozšiřuje i jeho využití ve vzdělávání. 

« Les blogs favorisent le partage des connaissances et la construction coopérative de projets 

pédagogiques entre étudiants ou entre les membres d'une communauté éducative. En effet, 

chaque participant peut créer les messages et répondre aux autres, contribuer à 

l'enrichissement et à la mise à jour des informations dans un même contexte de travail. Le 

blog permet également à chacun de disposer à tout moment d'une vue globale de l'ensemble 

des formations, » konstatuje Maga (Maga 2005). Konkrétní využití weblogů pro mezinárodní 

spolupráci přes Internet umožňuje např. eTwinning. Blog partneři často využívají jako 

reportáž z výměnného pobytu (viz např. virtuální deník výměny mezi francouzskou a 

českou školou na http://avignon-ceskalipa.bIogspot.com/), diskutují zde nad společnou 

četbou, či jej používají učitelé k diskuzi o metodách své práce (viz např. http://et-

friendship.blogspot.com). V některých příkladech blog slouží ke zveřejňování žákovské 

korespondence. Příkladem může být blog portugalsko-vlámského projektu zaměřeného na 

výuku francouzského jazyka Echanges scolaires, který najdete na 

http://uneporteouverte.blogspot.com/. V rámci vlámsko-italského projektu, též zaměřeného 

na výuku francouzštiny, L'école idéale dans l'Europe de demain pracovali žáci ve skupinkách na 

vybraných tématech, jako např. typické recepty národní kuchyně (http://recette-

typique.blogspot.com). 

3.2.3.2 Webové magazíny 

Často využívaným nástrojem jsou též webové magazíny. Jedním ze softwarových nástrojů, 

který umožňuje tvorbu webových časopisů ve školním prostředí je např. MagazineFactory. 

Tento nástroj je k dispozici zdarma na eTwinningovém portálu a jde o jednoduchý 

publikační nástroj, který umožňuje učitelům a žákům vyzkoušet si při výuce práci redaktorů 

a vydávat vlastní webový magazín. Učitel je hlavním redaktorem, může tak redigovat 

příspěvky žáků a dbát na jejich jazykovou a obsahovou kvalitu. Může jít o jednorázový 

projekt, je však také možné časopis redigovat průběžně během celého školního roku. 
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Příkladem může být projekt Colourful classroom mezi finskými a italskými žáky, který je 

přístupný na http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/Classrooms. 

3.2.3.3 Podcasting 

Podcasting umožňuje vytváření, následné publikování a distribuci zvukových a video 

souborů na Internetu. Učitelé cizích jazyků tak mohou s pomocí tohoto nástroje pro své 

studenty vytvářet a zpřístupňovat poslechová a audiovizuální cvičení. V projektech 

spolupráce škol mohou třídy publikovat cizojazyčné vzkazy, nahrávky scének či hudebních 

výstupů pro své zahraniční partnery. Příklad využití podcastingu pro vzájemné představení 

žáků v projektu Correspondance scolaire (zaměřeném na výuku francouzštiny) je zveřejněn na 

http://echanges.podomatic.com/ 

V projektu nazvaném Planète Ad@s vytvořili belgičtí a italští žáci několik nahrávek, které jsou 

k dispozici na http://ados.podomatic.com/. Vlámská profesorka francouzštiny k nim dodává: 

„Žáci se zde navzájem představují, výhodou je, že si nahrávku mohou pustit několikrát, 

jestliže jí neporozuměli napoprvé. Podcast umožňuje pracovat zejména na zlepšení ústního 

projevu žáků." 

3.2.4 Didaktické postupy pro začleňování IKT do výuky cizího 

jazyka 

Začlenění IKT do výuky cizího jazyka není vždy úplně snadné a je třeba, aby bylo předem 

promyšlené a odpovídalo pedagogickým cílům. Mezi metodicky a didakticky velmi dobře 

propracované projekty, které využívají komunikačních nástrojů pro výuku cizího jazyka, 

patří například již několikrát zmiňovaný The Image of the Other (příloha č. 12) a eTandem 

(příloha č. 13). Inspiraci pro MIP v rámci výuky cizích jazyků lze nalézt též na 

eTwinningovém portálu (příloha č. 14). 

The Image of the Other (http://www.europeanschoolsproject.org/image/) podporuje 

komunikaci partnerských tříd v cizím jazyce prostřednictvím elektronické pošty, ale 

dostupné materiály je možné adaptovat i pro jiné komunikační nástroje. Základem projektu 

je výměna deseti e-mailů na různá témata (Úvod, Můj domov, Má škola, Moje koníčky, 
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Podrobnosti, Můj deník, Znáte se doopravdy?, Moje země, Moje okolí, Portrét toho druhého), 

které si partneři vymění podle domluveného harmonogramu. Témata partneři mohou 

přizpůsobit potřebám svých žáků či kurikula. 

Na zmíněné webové stránce učitelé najdou metodický materiál, který je provede celým 

cyklem projektu, a to od organizačních pokynů (jak najít partnera, věk, počet a jazyková 

úroveň studentů, práce s počítači v jazykové třídě) přes metodické pokyny (lze je vytisknout) 

k jednotlivým e-mailům až po hodnocení projektu a pravidla on-lineové komunikace. Ke 

každému tématu jsou též k dispozici pracovní listy pro studenty, které obsahují návod, ale i 

jazykové prostředky k tomu, jak každý e-mail napsat. Tyto pracovní listy si studenti mohou 

vytisknout (příklad v příloze č. 12). 

Frekvence e-mailových výměn záleží jen na časových možnostech obou partnerů a lze jimi 

tedy obohatit výuku, i v případě, že je třeba se studenty probrat velké množství předepsané 

látky či je připravit na zkoušky. Projekt lze uskutečnit i se začátečníky, kteří mají za sebou 

zhruba šest měsíců výuky a jsou schopni představit sebe, svou rodinu, školu, město a 

koníčky. Zde může mít e-mailový projekt i velkou motivační úlohu - pro žáky je 

povzbuzující, že již mohou v cizím jazyce psát o sobě a rozumět zprávám svých partnerů. Na 

webové stránce lze též vyhledat partnery, diskutovat o podobách projektu s dalšími učiteli a 

seznámit se s jejich zkušenostmi, či se zeptat na radu odborníka. 

Metoda eTandem (http://tandem.ac-rouen.fr/index.html) byla vyvinuta v rámci projektu 

Socrates, Lingua D, který probíhal v letech 1998 až 2000. Vyučování jazyka „e-tandemovou" 

metodou spočívá v tom, že dva žáci se navzájem učí mateřský jazyk partnera, a to 

především s využitím informačních a komunikačních technologií (jakýchkoli komunikačních 

nástrojů). Mají tak poznat nejen jiného člověka, ale i jinou kulturu, navzájem si pomoci při 

studiu cizího jazyka a skutečně v tomto cizím jazyce komunikovat. Jedním z cílů je též 

získání větší nezávislosti na učiteli a schopnosti samostatného učení se cizímu jazyku. 

eTandem se zprvu rozšířil především mezi francouzskými, britskými a německými školami 

(Reymond 2001). 

eTandem je postaven na principu vzájemnosti. Úspěch výuky ve dvojicích totiž spočívá v 

tom, že oba účastníci se navzájem podporují a věnují srovnatelnou pomoc jeden druhému. 
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Měli by strávit stejnou dobu nad studiem každého z jazyků a každý by měl být stejnou dobu 

žákem i učitelem. Jestliže jsou tyto podmínky splněny, má každý žák možnost intenzivně se 

věnovat cizímu jazyku, a to s kamarádem podobného věku, který ho nebude známkovat a 

přizpůsobí se jeho rytmu i zájmům. 

Je však nutné, aby žáci měli vedení a věděli, jak při práci ve dvojicích postupovat. Proto byly 

v rámci projektu vypracovány pedagogické materiály v angličtině, francouzštině, němčině, 

italštině a španělštině pro učitele a žáky, které jsou přístupné na http://tandem.ac-

rouen.fr/schools/schools-fra.html (postupně byla přidána dánská, holandská, portugalská, 

ruská a švédská verze aktivit). Aktivity jsou zde rozděleny do následujících tematických 

skupin: výměna osobních informací, výměna informací, výměna názorů, tvořme společně, 

diskuze o jazyce a komunikaci. Konkrétní pracovní listy dodávají návod a jazykové 

prostředky ke každé společné seanci (chat, videokonference, telefon přes Internet). 

V aktivitách je kladen velký důraz na porovnání zemí partnerů (příklad v příloze č. 13). 

Inspiraci pro MIP v rámci výuky cizích jazyků lze nalézt též na eTwinningovém portálu. 

Nabízí totiž zvláštní sekci pro učitele cizích jazyků. Učitelé v této sekci najdou rozhovory 

s učiteli cizích jazyků, kteří mají bohaté zkušenosti s projekty spolupráce 

škol realizovanými prostřednictvím Internetu (viz http://www.etwinning.net/ww/cz/ 

pub/etwinning/news/interviews.htm), dále pak zpracované metodické materiály pro 

realizaci projektů v cizojazyčném vyučování (sekce Připravené projekty, viz 

http://www.etwinning.net/ww/cz/pub/etwinning/ideas_and_practice/project_kits.htm; 

příklad v příloze č. 14), databanku elektronických zdrojů pro výuku cizích jazyků (Zdroje), 

weblog k projektovému vyučování prostřednictvím nových technologií ve výuce (viz 

http://blog.eun.org/etwinning/) a v neposlední řadě rozbory některých úspěšných 

eTwinningových jazykových projektů (sekce Galerie, viz http://www.etwinning.net/ww/cz/ 

pub/etwinning/ideas_and_practice/gallery.cfm). 

V sekci Připravené projekty se mohou učitelé inspirovat, jak využívat různé nástroje pro 

výuku cizího jazyka, např. multimediální prezentace (Kulturní balíček), webové magazíny 

(Elektronický žurnál usnadní výuku cizího jazyka), videokonference (Videokonference o toleranci) 

nebo weblogy (Podpora evropské dimenze prostřednictvím blogů). 
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Cílem této části práce bylo nastínit, jaké jsou možnosti pro využití jednotlivých nástrojů 

v mezinárodních internetových projektech. Učiteli cizích jazyků, který chce tyto nástroje 

používat v MIP, stačí základní uživatelská dovednost práce s počítačem. S technickými 

parametry jednotlivých nástrojů mu může pomoci učitel informatiky či někdo z žáků (Franc 

2006). 

Při využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce jazyků by měl mít učitel 

neustále na mysli, že tyto nástroje jsou pouhým prostředkem ke zvládnutí cizího jazyka. „II 

faut utiliser les TICE comme un des moyens pour accomplir une tâche mais ne pas céder à la 

tentation d'en faire le but de l'activité." (Pouchol 2007). Je tedy potřeba využívat je tak, aby 

lépe napomohly ke zvládnutí dílčích cílů jazykového vyučování, případně povzbudí 

motivaci žáků ke studiu jazyka na základě autentického jazykového zážitku. 

V České republice již vznikla celá řada úspěšných eTwinningových projektů zaměřených na 

cizí jazyky (viz např. Galerie projektů na českém eTwinningovém portálu na adrese 

http://www.etwinning.cz/index.php?topic=galerie). 

3.3 Cizí jazyk 

Jak již bylo řečeno, mezinárodní internetové projekty mohou dotvářet vhodné prostředí pro 

jazykové vzdělávání, a to z několika důvodů: 

• žáci jazyk používají k autentické komunikaci, tzn. že se o informace důležité pro 

projekt dělí se svými vrstevníky; 

• internetové projekty mohou být vkládány do výuky po částech, tzn. že mohou lépe 

odpovídat danému kurikulu a potřebám žáků; 

• nejsou finančně a časově náročné jako např. jazykové výměny (přesto však mohou 

povzbudit k autentické komunikaci); 

• jsou doprovázeny vzájemným poznáváním odlišných kultur (interkulturní výchova). 

Používání informačních a komunikačních technologií může též posloužit ke zlepšování 

jednotlivých řečových dovedností žáků: ústní projev, písemný projev, porozumění 
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slyšenému a psanému. Uveďme si několik konkrétních příkladů, jak aktivity umožněné 

využitím nových technologií mohou pomoci v nacvičování řečových dovedností: 

1. ústní vyjadřování i porozumění (dialog) - např. videokonference (využití nástroje 

Skype28); 

2. ústní vyjadřování i porozumění (monolog) - např. příprava a výměna 

videodokumentů, multimediálních prezentací; 

3. písemné vyjadřování a porozumění psanému dokumentu - např. chat, instant 

messaging, e-mail, do určité míry i diskuzní fórum; 

4. písemné vyjadřování (strukturovaný písemný projev na určité téma určený 

k publikování) - např. webové stránky či weblog; 

5. porozumění psanému - vyhledávání informací na webu. 

Jazyk, ve kterém komunikace při práci na projektu probíhá, může pro partnery být: 

• Jazykem cizím pro oba partnery; 

• Pro jednoho partnera jazykem mateřským a pro druhého jazykem cizím; 

• Pro jednoho partnera jazykem mateřským, pro druhého partnera blízce příbuzným 

(popř. každý partner používá svůj mateřský jazyk, který je blízce příbuzný 

mateřštině partnera). 

Je-li společný jazyk pro partnery jazykem cizím, pak je vhodné, aby žáci byli zhruba na 

stejné úrovni (lze ji stanovit např. dle kritérií Společného evropského referenčního rámce29). 

Učitelé jazyků pak mohou spolupracovat a domlouvat se na aktivitách, které se hodí do 

osnov v obou zemích. Cuq (2002, s. 96, 97) tuto komunikační situaci označuje jako 

„exolingvní". 

28 Skype jako nástroj vhodný pro výuku cizích jazyků komerčně využívají i některé jazykové školy 
(Klega 2008). 

29 Viz http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky [on-
line, citováno 22. 8.2008], 
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V případě, že je pro jednoho partnera společný jazyk jazykem mateřským a pro druhého 

jazykem cizím, je vhodné domluvit se na takových aktivitách, které budou motivovat k práci 

na projektu všechny zainteresované. Řada učitelů cizích jazyků hledá partnery v zemi 

cílového jazyka, aby jejich žáci mohli komunikovat s rodilými mluvčími, ale neuvědomuje si, 

že jejich partneři nemají pro spolupráci stejnou motivaci. Cuq (2002) v této souvislosti hovoří 

též o exolingvní komunikaci. 

V mateřském jazyce často spolupracují školy z Belgie a Francie či Rakouska a Německa, a to 

např. v rámci evropských internetových projektů eTwinning. Primárním cílem spolupráce 

však nebývá výuka jazyka, ale prohloubení znalosti určitého tématu. Zajímavá spolupráce 

probíhá též mezi řadou českých a slovenských škol. Některé se zaměřují na spolupráci na 

určité téma a jazyk jim slouží jako prostředek, jiné se explicitně zaměřují na podobnosti a 

rozdílnosti v těchto dvou příbuzných jazycích a kulturách. Dle Cuqa (2002) by v tomto 

případě šlo o „endolingvní" komunikaci. 

3.4 Přeshraniční spolupráce 

3.4.1 Interkulturní výchova 

Skutečnost, že žáci na dálku komunikují a spolupracují se svými vrstevníky ze zahraničí, 

mohou učitelé cizích jazyků využívat k posilování interkulturního rozměru cizojazyčné 

výuky. Nabízí se příležitost ke srovnávání mnoha aspektů každodenního i školního života 

žáků, tradic a současných problémů jejich zemí. Je to též příležitost k relativizaci vlastních 

kulturních hodnot: „Difference in the classroom can be of value in relativizing the home 

cultural values of all calls members, thus alerting them to the existence of other ways of 

doing things (Cowley, Hanna 2005, s. 11). 

Spolupráce škol vytváří tedy přirozený rámec pro interkulturní výchovu. Při hledání 

odpovědi na otázku, která se zde nabízí, a sice, co je kultura, Cuq (2002) rozlišuje kulturu 

antropologickou a kulturu získanou výchovou a vzděláním. Antropologická kultura 

(„culture antropologique") je společná určité zemi či národu, je implicitní, získaná 

mimovolně a nevalorizuje členy uvnitř skupiny uživatelů. Naopak kultura získaná 
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výchovou („culture cultivée") je do velké míry nadnárodní. Z didaktického hlediska je 

důležité, aby se žák seznámil s kulturními fenomény obou těchto rovin, které mu osvětlí a 

pomohou osvojit jazykové prostředky spojené s kulturou země cílového jazyka. 

Antropologickou kulturu bychom pak podle Dahla (Dahl 2005) mohli definovat jako přesně 

nevymezitelnou sadu postojů, přesvědčení, norem chování a hodnot, které sdílí určitá 

skupina lidí, a které ovlivňují chování každého z jejích členů a jeho/její interpretaci chování 

jiných lidí. Kultura se v určité geografické oblasti přenáší z generace na generaci. 

Interkulturní výchova je pak proces, při němž si žáci uvědomují kulturu vlastní a kulturu 

partnera. Tento proces může být posílen při mezinárodní spolupráci škol, pokud je jejich 

komunikace založena na následujících principech (Alsina 2003, s. 171): 

• Schopnost používat společný jazyk; 

• Alespoň minimální znalost kultury partnera; 

• Začlenění vlastní kultury do mezinárodního kontextu; 

• Vyloučení předsudků a přijetí kulturní rozmanitosti; 

• Schopnost empatie; 

• Schopnost metakomunikace, tedy vysvětlení kulturních podobností a rozdílů ve 

způsobu komunikace; 

• Vyrovnaná interakce, v níž mají partneři rovnoprávné postavení. 

Dle Cuqa (Cuq 2002) se jazyk (langue) skládá z jazykového kódu (idiome) a kultury (culture). 

Jak jsme již poznamenali dříve, při spolupráci škol je možné posilovat obě složky. Otázkou 

zůstává, jakou kulturu si žáci předávají v případě, že komunikace probíhá ve třetím jazyce, 

např. rumunští a čeští studenti komunikují ve francouzštině. Je zřejmé, že žáci takto 

nemohou plně objevit francouzskou kulturu ve smyslu antropologickém, ale na druhou 

stranu mají výhodu, že vzhledem ke komunikačnímu jazyku jsou v rovném postavení a mají 

možnost zlepšit svou znalost jazykového kódu. Též se učí obecné dovednosti chápat kulturu 

jiné země i země vlastní. 

Z následujícího citátu je zřejmé, že důraz se z výuky reálií posouvá směrem k získávání 

interkulturních dovedností: „Jazyk je součástí kultury a zároveň je médiem, které kulturu 

definuje a popisuje. Z tohoto důvodu se evropští politikové zasazují o to, aby občané EU 
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mluvili alespoň dvěma cizími jazyky. Cizí jazyky jsou bezpochyby podmínkou pro 

interkulturní porozumění, ale samy o sobě nestačí. Kromě lingvistické, pragmatické a 

strategické kompetence by si žáci měli osvojit i socio-kulturní dovednosti. Pokročilý uživatel 

cizího jazyka musí nutně ovládat i kulturní aspekty cílového jazyka. V nedávné minulosti se 

stalo samozřejmostí, že do výuky cizího jazyka je nutné čím dál více integrovat kulturní 

dimenzi. Výuka kulturních aspektů se posunula od výuky o kultuře (kognitivní metody) a 

žáci jsou spíše vedeni k tomu, aby s ostatními kulturami uměli komunikovat: žáci získávají 

znalosti a učí se jiné kultury chápat tím, že přímo s mluvčími cizího jazyka řeší různé úkoly a 

shromažďují data na určité téma. Cílem tedy není "správně se chovat" v komunikaci s 

příslušníky jiných kultur, ale spíše být schopen jednat v různých situacích, pochopit jiné 

postoje, hodnotové systémy a názory vyplývající z vlastní či cizí kultury. Takto se žáci 

seznámí s hlubšími základy jiné kultury, nezískají pouze její povrchní znalost. Tento koncept 

se nazývá "interkulturní komunikativní přístup" a je možno jej přenést do celé řady 

vyučovacích předmětů. Žáci mohou získat "celistvou interkulturní dovednost" nejen tím, že 

o jiné kultuře přemýšlejí, ale také tím, že s jejími příslušníky dokáží empaticky komunikovat 

a jednat." (Gilleran a kol. 2007, s. 19,20, překlad autorka) 

3.4.2 Fyzické jazykové výměny a MIP 

Hlavním cílem výměnných jazykových pobytů je procvičení cizího jazyka a seznámení se s 

cizí kulturou. Jako příklad si můžeme vzít třídu anglických studentů, jejichž hlavním cizím 

jazykem je francouzština. Jejich učitel francouzštiny zorganizuje výměnu se studenty z 

Francie. Studenti i učitelé stráví určitý čas ve francouzských rodinách, cestují a poznávají tak 

cizí zemi. Za určitou dobu přijedou francouzští studenti se svými učiteli do Anglie, aby 

získali podobné zkušenosti. 

Učitelé, rodiče i studenti považují většinou tyto výměny za užitečné a zajímavé. Některé 

dvojice škol uskutečňují tyto výměny pravidelně. Vedení škol obvykle tyto výměny 

podporuje. Učitelé ostatních předmětů si však někdy stěžují a považují je za ztrátu času, 

protože žáci zameškají výuku. Pro některé rodiče také může být náročné hradit dítěti cestu, 

neboť na tyto výměny nejsou vždy poskytovány dotace. 

62 



Spolupráce na dálku prostřednictvím mezinárodního internetového projekt je naopak časově 

flexibilnější, může trvat krátkou i dlouhou dobu, do výuky být začleňována po částech, a to s 

ohledem na kurikulum. Tento typ spolupráce škol je navíc finančně nenáročný a může se do 

něho zapojit více učitelů i žáků. Z jazykového hlediska je zajímavé, že žáci mají možnost 

delší a důkladnější přípravy na fyzickou výměnu, jelikož interakce většinou probíhá 

prostřednictvím e-mailů či výměny různých typů písemných dokumentů. Nezažívají tedy 

takový jazykový a kulturní "šok", jak se někdy může stát při fyzické výměně (Dumitru 2005). 

Fyzická jazyková výměna má samozřejmě též nenahraditelné přednosti: žáci navštíví zemi, 

kde se jazyk používá, seznámí se s životním stylem a na vlastní kůži zažijí autentickou ústní 

komunikaci v cizím jazyce. Dále záleží na tom, zda je komunikačním jazykem mateřský 

jazyk jednoho z partnerů, nebo je to jazyk, který je cizí pro oba partnery. 

Možností, která kombinuje pozitivní aspekty jak výměnného pobytu, tak MIP, je fyzická 

návštěva s předchozí a následnou spoluprací na dálku. Tento postup je též v souladu 

s kvalitativními kritérii pro fyzickou mobilitu za účelem vzdělávání. Tato kritéria jsou 

součástí oficiálního dokumentu EU European Quality Charter for Mobility, který byl 

schválen Evropským parlamentem a Radou v roce 2006 ( příloha č. 11). 

Různé typy spolupráce rozvíjejí rozdílné dovednosti a také vyhovují různým typům 

studentů a stylům učení. Nekomunikativní introvert se spíše realizuje v projevu písemném, 

ale naopak komunikativní extrovert se může velmi dobře uplatnit v ústním projevu, aniž by 

zažíval jakákoli traumata. 

Některé školy se snaží výměnné pobyty zdokonalit a k jazykovému programu přidat i 

programy další. Je tomu tak zejména v případech, kdy jazyk partnerské země není na škole 

vyučován (např. na francouzské partnerské škole se neučí čeština). I tehdy mohou školy 

výměny pořádat, ale hlavní důraz je při nich kladen na společně uskutečněný projekt, 

kterou může být sportovní utkání, hudební představení, výstava, práce na tématu, které se 

týká několika předmětů apod. 

Projekt má mít konkrétní cíle a konkrétní výsledky. Téma může být přizpůsobeno 

vzdělávacím plánům v obou zemích, čímž se zamezí přílišné práci navíc. Při společné práci 

na projektu studenti rozvíjejí své jazykové dovednosti, zároveň ale lépe poznávají životní 
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styl a kulturu partnerské země. Do společných projektů se mohou zapojit vedle učitelů cizích 

jazyků i ostatní učitelé, což zvýší kvalitu i rozsah spolupráce. Je-li spolupráce přínosem pro 

více lidí, je partnerství zpravidla lépe přijímáno. Na projekty lze navíc získat finanční pomoc 

např. z fondů již zmiňovaného evropského programu Comenius. 
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4. Hodnocení kvality MIP 

V současnosti existuje několik nástrojů pro hodnocení kvality mezinárodních výukových 

projektů. Např. v rámci projektu Insight30 European Schoolnetu byla vypracována následující 

pravidla pro jejich posuzování: 

MIP: 

• Odpovídá vzdělávacím cílům (osnovám, u nás RVP) 

• Je použitelný v různých situacích a pro více skupin 

• Aktivuje zájem studujících 

• Vede k efektivnímu učení 

• Používá inovativní postupy 

• Zahrnuje formativní hodnocení 

• Zahrnuje sumativní hodnocení 

• Je jednotný, soudržný a pochopitelný 

• Je snadno použitelný 

• Je efektivní (vynaložené náklady jsou přiměřené výsledkům) 

Tato pravidla lze aplikovat i na internetové projekty zaměřené na výuku cizího jazyka. 

V případě jazykových projektů lze dále posuzovat následující aspekty: 

• Cíle a aktivity v projektu odpovídají jazykové úrovni žáků 

• Projekt podporuje rozvoj jazykových znalostí a řečových dovedností 

• Projekt podporuje rozvoj interkulturních dovedností 

V České republice se kvalitou mezinárodních školních projektů zabýval Bořivoj Brdička. Ve 

své práci sleduje typické nedostatky projektů v ČR na příkladu projektů vzniklých v 

programu Comenius (Brdička 2003): 

• Chybí jasné stanovení výukových cílů (často hlavním cílem turistika) 

• Zanedbávání šíření výsledků (opomínají se možnosti snadné publikace na webu) 

30 Viz http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/thematic_dossiers/qualitycriteria.htm [on-line, 22. 8. 
2008], 
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• Nedostatečná evaluace (především nedostatečný a nesystematický sběr dat) 

• Kopírování cizích postupů v nevhodných podmínkách 

• Aktivity projektů nedostatečně integrovány do činnosti školy 

• Realizátoři chápáni v kolektivu jako nadšenci 

Domnívám se, že toto hodnocení lze aplikovat i na hodnocení MIP realizovaných v hodinách 

cizích jazyků. Jako hlavní nedostatky v této oblasti se jeví nedostatečná integrace MIP do 

kurikula a těžkosti s hodnocením žáků. Učitelé proto projektovou práci často zařazují např. 

formou dobrovolného kroužku. 

4.1 Určování kvality projektů v rámci eTwinningu 

Pro zvýšení motivace učitelů k účasti v aktivitě eTwinning byl zaveden systém cen, jež ocení 

a zviditelní kvalitní projekty. Hlavními kritérii pro získání cen je pedagogické využití 

technologií, zahrnutí co největšího množství účastníků do projektu v rámci školy, 

mezipředmětový dosah projektu, pedagogická inovace, podpora výuky jazyků a přenosnost 

projektu. 

Přehled eTwinningových ocenění: 

• Certifikát kvality a Evropský certifikát kvality (viz též 

http://www.etwinning.net/ww/cz/pub/etwinning/awards/quality_label.htm 

a http://www.etwinning.cz/article.php?story=2006040415064334); 

• Národní eTwinningové ceny (stejná kritéria jako certifikát kvality, vítězové za školní 

rok 2006/2007 viz http://www.etwinning.cz/article.php?story=20071019141452338); 

• Evropské eTwinningové ceny (viz příklady vítězných projektů v roce 2008 

na http://www.etwinning.net/ww/cz/pub/etwinning/awards/prizes.htm). 

Certifikát kvality se v ČR uděluje dvakrát do roka. Kvalitu projektů posuzuje komise 

odborníků na základě evropských kritérií (Brdička 2006). Zvláštní důraz klade na zařazení 

projektu do kurikula, kvalitu výstupů z projektu (např. veřejný Twinspace, webová stránka 

či multimediální prezentace) a průběžné hodnocení projektu v nástroji Progress Card 
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(V tomto nástroji si školy v partnerství elektronicky zapisují, jak projekt probíhá a mohou 

přidávat i dokumenty, které jsou jeho výsledkem. Tímto způsobem probíhá též autoevaluace 

projektu, jelikož školy jsou nuceny nad prací v projektu průběžně přemýšlet). V dubnu 2008 

získal certifikát kvality první český projekt vedený ve francouzštině, a sice Le Patrimoine de 

l'UNESCO franco-tchèque. Jestliže určitý projekt získá národní Certifikát kvality i 

v partnerských zemích, automaticky je mu přidělen evropský certifikát kvality. Jelikož 

projekt Le Patrimoine de l'UNESCO franco-tchèque získal certifikát kvality i ve Francii, byl mu 

v červenci 2008 udělen Evropský certifikát kvality. 

Národní eTwinningové ceny jsou v ČR vyhlašovány každý rok. Tři nejlepší školy získávají 

finanční odměnu, kterou často použijí na realizaci fyzické výměny s partnerskou školou či 

nákup vybavení pro školu. Například v roce 2008 získal první cenu projekt Music helps us 

live, který bude analyzován ve výzkumné části práce. Poutavý popis setkání českých žáků 

s řeckými partnery je k dispozici na http://www.etwinning.cz/article.php? 

story=2008051413510313). V příloze č. 9 jsou uvedeny příklady pro hodnocení projektů na 

certifikát kvality a národní eTwinningové ceny v ČR. 

Evropské eTwinningové ceny jsou vyhlašovány každoročně od roku 2006. Vítězné projekty 

se vyhodnocují ve čtyřech kategoriích (věk 4-10 let, 11-14, 15-19; a od roku i zvláštní 

kategorie - matematika a přírodní vědy). V roce 2008 a 2009 k vítězům patřily i projekty 

zaměřené na výuku francouzštiny, které jsou též podrobněji analyzovány v empirické části 

této práce (Planète @dos a Mythes, légendes et contes de fées — moyens d'enrichir le langage des 

jeunes et la connaissance de l'autre). 
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5. MIP a další vzdělávání učitelů 

Vývoj v oblasti nových technologií je tak rychlý, že se mu většina učitelů nedokáže 

přizpůsobit z metodologického, pedagogického či finančního hlediska (Cuq 2002). Navíc, jak 

jsme již zmínili v úvodu, didaktická podpora učitelů v projektovém vyučování je stále 

nedostatečná (Wray 1985, Thomas 2000). Učitel jazyků, jenž chce úspěšně pracovat na 

mezinárodních projektech, které využívají informační a komunikační technologie, by totiž 

měl mít následující kompetence: 

• Výborně ovládat cizí jazyk a jeho didaktiku; 

• Být obeznámen s charakteristikami interkulturní komunikace a vést k ní své žáky; 

• Uživatelsky ovládat informační a komunikační technologie (alespoň e-mail, textový 

editor, vyhledávání informací na Internetu) a efektivně je zařazovat do výuku na 

základě konstruktivistického či konektivistického pojetí výuky; 

• Být schopen pedagogicky koncipovat a vést mezinárodní projekt. 

V rámci řady formalizovaných mezinárodních projektů (např. iEARN) mají učitelé možnost 

dále se vzdělávat, a to prostřednictvím fyzických nebo virtuálních workshopů. Též v aktivitě 

eTwinning se klade velký důraz na další vzdělávání učitelů. Pro rozvoj kvalitních 

eTwinningových projektů je důležité, aby učitelé získávali další dovednosti v oblasti 

koncepce a řízení mezinárodních projektů, integrace nových technologií, zařazení projektů 

do svého předmětu, ale i v oblasti interkulturních, komunikativních a v neposlední řadě 

jazykových dovedností. Za účelem získání ocenění či finančních prostředků pro další rozvoj 

mezinárodních projektů ve škole je též vhodné, aby se učitelé naučili svůj projekt a jeho 

výsledky prezentovat ve škole i mimo ni. Patří sem též uvědomění si proměny role učitele 

(už ne držitele informací, ale organizátora a facilitátora vzdělávacího procesu) a využívání 

konstruktivistických typů výuky. 

V zájmu dalšího vzdělávání se každý rok učitelům naskýtá možnost zúčastnit se evropských 

či národních eTwinningových seminářů. Osobní setkání učitelů navíc vybízí k navazování 

kontaktu pro nové projekty a motivuje učitele pro pokračování v MIP či ke zkvalitňování 

projektů (Bavorová 2006, Cizí jazyky; Gilleran a kol. 2007). 
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Je též nutno připomenout, že i samotný mezinárodní internetový projekt je příležitostí 

k získání nových znalostí i dovedností i pro učitele, kteří často pracují izolovaně od svých 

kolegů: „Teachers often work in a vacuum. With little opportunity to share good teaching 

ideas, they can neither demonstrate their skill nor to learn from others. When a class 

sponsors an activity, the classroom project has a new audience. Teachers and students in 

other places are not only invited to look into the classroom to see what takes place, but to 

walk in, sit down, and become the learners. The teacher also receives similar invitations from 

other classes to step out of the role of teacher and join with students from all over the world 

as a learner (Riel 1992, s. 10)." 

Britský výzkum o používání IKT ve vzdělávání učitelů potvrdil, že pro to, aby se učitelé 

naučili integrovat IKT do výuky, musí mít snadný přístup k počítači: „Unless the teachers 

have frequent and easy access to their PCs there can be no assumption that they will use ICT 

in schools. Indeed one teacher has already said „if I have the modem on my machine at 

home, it is more likely to be useful (Watson a kol 1998, s. 18)." 

Roli učitele v internetových projektech jasnou a zábavnou formou popisuje webová stránka 

kanadského Pedagogického centra AQUOPS - Historiette de Josette (http://cep.cyberscol.qc.ca/ 

ressources/listehistoriettes.html, cit. on-line 28. 6. 2006). Učitelka Josette se zde potýká se 

základními problémy, které se při projektovém vyučování a používání informačních a 

komunikačních technologií mohou vyskytnout, jako je např. řízení třídy či hodnocení. 

Experti jí radí, jak tyto problémy řešit. 

Stále platnou didaktickou příručkou pro učitele humanitních věd, kteří mají zájem o 

implementaci projektové metody na základní a střední škole, je práce Davida Wraye 

Teaching Information Skills through Project Work (1985). 
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6. Empirická část 

V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti mezinárodních internetových 

projektů. Na jejich základě se v empirické části zaměříme na rozbor zkušeností, metod a 

dovedností učitelů, kteří ve výuce cizího jazyka projektové vyučování či virtuální spolupráci 

se školou v zahraničí využívají. 

Jedna kapitola obsahuje též několik případových studií: podrobných rozborů konkrétních 

projektů, které ilustrují optimální využívání mezinárodních internetových projektů na 

příkladu projektů eTwinning. Jedna případová studie je věnována rozboru eTwinningového 

projektu ve výuce angličtiny. V ČR již totiž existuje několik velmi zdařilých eTwinningových 

projektů v angličtině, ale opravdu kvalitní projekty ve francouzštině začaly vznikat až 

v poslední době. To už však byl vzorek pro analýzu projektů v této práci definován. Celá 

práce je zaměřena především na výuku francouzského jazyka na úrovni základních a 

středních škol všeobecného zaměření. 

Hypotézy: 

• Hl: Lze identifikovat předpoklady pro kvalitní využití MIP ve výuce cizích jazyků. 

• H2: Lze identifikovat rysy kvalitních MIP, vhodných pro výuku cizích jazyků. 

• H3: Existují příklady MIP, které by se daly aplikovat ve výuce francouzštiny jako 

cizího jazyka v ČR. 

6.1 Metodologie sběru dat 

Výzkum je obecně zaměřen na získání kvalitativních dat, která komplexně postihují realitu, 

jak je ve výuce cizího jazyka využívána mezinárodní spolupráce, a to především formou 

mezinárodních internetových projektů. Pro potřeby této práce byl proveden sběr dat 

primárních (data, která byla získána přímo za účelem rozboru v tomto výzkumu) a byla 

využita i data sekundární (data, která byla získána k jinému účelu, ale mohou být využita při 

rozboru v této disertační práci). 
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Primární data byla získána formou semistrukturovaného dotazníku. Tato forma byla zvolena 

proto, že respondenta v odpovědích dostatečně usměrňuje, ale zároveň umožňuje získat 

informace, s nimiž má respondent zkušenosti, které však mohly uniknout autorovi 

dotazníku. Semistrukturované dotazníky, jak konstatuje Yates, „are a good way of exploring 

participants' subjective meanings [...] and are focused on getting a rich and detailed account 

of the subjects understandings, feelings, knowledge on the research topič"(Yates 2002, s. 66). 

Sekundární data pocházejí z následujících zdrojů: vyplněné žádosti na realizaci projektu 

cesty do Francie, e-mailové či osobní rozhovory s učiteli, projektová data publikovaná na 

Internetu (především na evropském eTwinningovém portálu), účast ve výuce či na veřejných 

prezentacích projektů. 

6.1.1 Data získaná ze žádosti na realizaci projektu cesty do 

Francie (výzkum č. 1) 

Za účelem rozboru v tomto výzkumu Francouzský institut v Praze poskytl kopie 27 

vyplněných žádostí na realizaci školní výměny či studijní cesty do Francie, které čeští učitelé 

francouzštiny podali na jaře a na podzim roku 2005. Francouzský institut vybraným 

projektům věnoval finanční příspěvek na realizaci studijní cesty či výměny. Formuláře 

žádostí vypracoval Francouzský institut, tudíž získaná data jsou podmíněna zněním 

formuláře. Pro účely tohoto výzkumu však bylo podstatné, že žádost explicitně vyžadovala 

popis projektu, který bude realizován v rámci cesty do zahraničí. Zajímavý je především 

popis toho, jak čeští francouzštináři využívají prvky projektového vyučování ve spojení 

s cestou do zahraničí či při výměně s francouzskou školou. 

V žádosti (plná verze se nachází v příloze č. 1) musí žadatel upřesnit, zda se jedná o studijní 

cestu či výměnu, vyplnit údaje vlastní školy, a v případě, že jde o výměnu, i údaje partnerské 

školy a počet let trvání spolupráce. V souvislosti s plánovanou cestou je třeba dodat údaje o 

plánovaném termínu a o počtu žáků a učitelů, kteří se jí zúčastní. V rubrice „popis 

pedagogického projektu" jsou požadovány následující údaje: hlavní téma projektu, 

pedagogické cíle projektu pro žáky, pedagogické využití cesty do Francie. Je též nutno 
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přiložit podrobný plán cesty a odpovědět na otázku, zda škola v minulosti již získala grant 

na zahraniční cestu. 

6.1.2 Data získaná dotazníkovým šetřením mezi učiteli 

francouzštiny (výzkum č. 2) 

Dotazníkové šetření bylo provedeno v rámci přednášky o eTwinningu na Sympoziu učitelů 

francouzštiny v listopadu 2005 v Poděbradech. Tuto akci pravidelně pořádá Sdružení učitelů 

francouzštiny ve spolupráci s Francouzským institutem. Učitelům jsem rozdala 25 tištěných 

verzí dotazníků (viz příloha č. 2), vysvětlila cíl výzkumu a požádala je, zda by je mohli 

vyplnit a odevzdat před skončením Sympozia. Vrátilo se mi 20 vyplněných dotazníků. 

Tento semistrukturovaný dotazník obsahoval tři hlavní části: informace o učiteli, informace o 

spolupráci a využití spolupráce škol ve výuce francouzštiny. Většina otázek byla směrována 

k získání informací o zkušenostech ve spolupráci se zahraniční školou a zařazování prvků 

projektového vyučování a nových technologií do této spolupráce. 

6.1.3 Data získaná v eTwinningových projektech (výzkum č. 3) 

Pilotní verzi e-mailového dotazníku otestovali dva učitelé francouzštiny a vyjádřilo se k ní 

též několik odborníků na výuku cizích jazyků a na využití projektů spolupráce škol ve výuce 

cizích jazyků31. Jejich připomínky byly zohledněny ve finální verzi dotazníku (viz přílohy 

č. 3, 4 a 5). 

Na evropském portálu eTwinning jsem nalezla jednoho aktivního učitele francouzštiny 

z každé země EU (v období březen až květen 2007). K tomu mi posloužil nástroj pro 

vyhledávání partnerů, který je dostupný z pracovní plochy každého zaregistrovaného 

uživatele eTwinningu. Z každé země jsem pak vybrala učitele francouzštiny, kteří byli 

označeni třemi hvězdičkami, tzn. že na eTwinningovém portálu aktivně pracují. Tyto učitele 

jsem pak oslovila s žádostí, zda by se chtěli zúčastnit výzkumu na téma využití eTwinningu 

31 Ludmila Černá, PhD - lingvistka, Mgr. Silvie Pýchová - pedagogická konzultantka eTwinningu v 
ČR, Micheline Maurice - specialistka na MIP ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka a pedagogická 
konzultantka eTwinningu ve Francii. 
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v hodinách francouzštiny jako cizího jazyka. Získala jsem velmi podrobné odpovědi od pěti 

učitelů, které mi posloužily jako základ pro zpracování podrobných případových studií. Do 

případových studií jsem zařadila též odpovědi dvou učitelů, kteří se podíleli na pilotáži 

dotazníku. E-mailový dotazník (viz příloha č. 5) byl z důvodu optimalizace výzkumu 

doplněn o další typy sběru dat (viz Tabulka 2). Z etických důvodů nejsou zveřejněna jména 

učitelek, kterých se případové studie týkají. 

Portál eTwinning nám sloužil nejen k identifikaci aktivních učitelů, ale i jako databáze 

projektů (sekce Galerie úspěšných projektů, Veřejná prostředí Twinspace, eTwinningová 

mapa) a databáze rozhovorů s učiteli. 

Případové studie jsou podrobnou analýzou projektů, jejichž autory je sedm vybraných 

učitelů cizích jazyků (šest učitelů francouzštiny, jedna učitelka angličtiny) z různých 

evropských zemí, kteří aktivně pracují v projektech spolupráce škol, především eTwinningu. 

Případové studie jsou z důvodu získání mnohonásobné perspektivy založeny na sběru 

různých dat: rozboru dotazníků zaslaných e-mailem, virtuálních či osobních rozhovorů, 

analýze studentských prací publikovaných v Twinspace či jinde na webu, v některých 

případech na pozorování projektové výuky přímo ve třídě či účasti na veřejné prezentaci 

projektu. 

Tabulka 2: Způsob sběru dat v eTwinningových projektech, eTwinning 2005 - 2008 

Způsob sběru 
dat 

Učitelka 
1. 

Učitelka 
2. 

Učitelka 
3. 

Učitelka 
4. 

Učitelka 
5. 

Učitelka 
6. 

Učitelka 
7. 

E-mailové 
dotazníkové 
šetření 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Analýza projektů 
publikovaných 
na Internetu 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Osobní rozhovor 
o zkušenostech s 
eTwinningem 

Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ano 
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Způsob sběru 
dat 

Učitelka 
1. 

Učitelka 
2. 

Učitelka 
3. 

Učitelka 
4. 

Učitelka 
5. 

Učitelka 
6. 

Učitelka 
7. 

Další e-mailová 
korespondence, 
chat či Skype 

Ano Ano Ne Ne Ne Ano Ano 

Návštěva ve 
výuce 

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano 

Účast na veřejné 
prezentaci 
projektu 

Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano 

Konečná verze e-mailového dotazníku se skládá ze tří částí a obsahuje dvacet jedna otázek 

různého typu (doplňovací, nabídka odpovědí, Lickertova stupnice). Otázky doplňovací a 

s nabídkou odpovědí jsou formulovány tak, aby podnítily respondenta v reflexi určitým 

směrem, ale zároveň jeho zkušenost příliš nevymezovaly, a tak umožnily získat širokou 

škálu odpovědí. Tzn. že v dotazníku je systematicky umožněn výběr z možností, ale je též 

ponechána možnost otevřené odpovědi. V první části výzkumu „Contexte" se zjišťují 

základní údaje o učiteli francouzštiny, které jsou považovány za relevantní z hlediska tohoto 

výzkumu. Druhá část „Projets coopératifs par Internet en classe" je zaměřena na obecnější 

otázky týkající se eTwinningu, projektového vyučování a využívání nových technologií a 

internetu ve vyučování. Zjišťuje se zde též, jaké má učitel v těchto oblastech zkušenosti a jaký 

k nim má postoj. Třetí a nejrozsáhlejší část dotazníku je nazvaná „eTwinning et pratiques en 

classe de FLE". Podrobně se zde zjišťuje, proč a jak učitel projekt eTwinning integruje do 

výuky francouzštiny jako cizího jazyka, ale též na jaké překážky při tom naráží. 

Tato metodologie sběru dat nám sice umožnila získat poměrně velké množství empirických 

údajů, je však třeba mít na mysli, že respondenty byli většinou velmi motivovaní a zkušení 

učitelé, kteří organizují výměnné zájezdy, a tudíž žádají o grant Francouzský institut, dále se 

vzdělávají a pravidelně se účastní Sympozia učitelů francouzštiny v Poděbradech, či výuku 

cizího jazyka zpestřují o mezinárodní internetové projekty (učitelé aktivní v eTwinningu). 

Takový zaměřený a nenáhodný výběr učitelů byl v rámci tohoto empirického výzkumu 
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cílený, jelikož umožňuje zjistit odpověď na otázky, které si tato práce klade, a též skýtá 

možnost získání velkého množství relevantních kvalitativních dat (srov. Hendl 1997). 

6.2 Metodologie vyhodnocení dat 

Pro rozbor empirických dat je v této práci použita kvalitativní analýza, která na rozdíl od 

kvantitativní analýzy, zaměřené na statistické vyhodnocení, spíše postihuje složitost reality 

mezinárodních internetových projektů (fenomenologický přístup). Kvalitativní analýza tedy 

„neměří", ale snaží se „pochopit" pozorovaný jev. Snaží se popsat a zjistit, proč dochází 

k určitým fenoménům, a nevnucuje dotazovanému pohled a názory tázajícího se. Dává též 

možnost získání více materiálu o daném tématu s hlubším vhledem do subjektivních pocitů, 

názorů a poznatků lidí, kontextu, v němž pracují, a metod, které používají. V tomto typu 

výzkumu nejde o generalizaci závěrů, hlavní roli ve výzkumu mají osoby, s nimiž je vedeno 

interview (Yates 2002). Cílem kvalitativní analýzy je detailně a empaticky popsat danou 

realitu, v našem případě tedy využití mezinárodních internetových projektů nebo jejich 

jednotlivých složek ve výuce cizích jazyků. 

M. Chráska (Chráska 2007, s. 237) srovnává kvalitativní a kvantitativní přístup takto „Při 

kvalitativním přístupu k realitě získáváme konkrétní, názorný a plastický obraz skutečnosti, 

který ovšem vychází ze zkušeností a názorů badatele, a je proto často subjektivní. 

Kvantitativní přístup umožňuje hlubší poznání skutečnosti v její racionální obecnosti." 

Data získaná ze žádostí o grant a dotazníkových šetření jsou zpracována formou hloubkové 

kvalitativní analýzy. Data získaná v textové podobě byla utříděna do kategorií na základě 

obsahu odpovědí získaných od respondentů. Data získaná od učitelů aktivních 

v eTwinningu a z eTwinningového portálu jsou zpracována formou případových studií. 

Celkem jde o sedm případových studií: data vztahující se ke každému jednotlivému učiteli 

jsou analyzována samostatně. Výzkum formou případových studií byl zvolen proto, že se 

jedná o jednu z metod kvalitativního výzkumu, která umožňuje získat holistický vhled do 

určitého problému, nasbírat rozsáhlé množství dat různého typu, lépe pochopit kontext a 

vést k formulování hypotéz pro další výzkum (MacNealy 1999). 
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V kapitole 6.3 budeme prezentovat výsledky získané ve výzkumu a v kapitole 6.4 bude 

následovat interpretace těchto výsledků a diskuze o nich. 

6.3 Prezentace výsledků 

6.3.1 Prezentace analýzy dat získaných ze žádostí na realizaci 

projektu cesty do Francie (výzkum č. 1) 

Většina žádostí (19 z 27) usilovala o podporu výměny mezi českou a francouzskou školou, 

zbytek (8) se snažil získat grant na poznávací cestu do Francie. Ve formuláři jsou kladeny 

následující otázky: jaké je téma projektu, jaké jsou cíle projektu pro žáky a co bude 

výsledkem projektu. V administrativní části se též můžeme dozvědět informace o typu 

školy, její lokalizaci a v případě, že se jedná o výměnu, i délku trvání výměny. V této kapitole 

následuje analýza těchto bodů. 

V první tabulce (Tabulka 3) jsou školy, které žádaly o grant, rozděleny podle typu. Některé 

školy jsou kombinací střední a vyšší odborné školy či odborné a střední školy. Z tohoto 

důvodu se součet škol v tabulce nerovná 27. O grant nepožádalo žádné předškolní zařízení, 

žádný 1. stupeň ZŠ, ani žádná učňovská škola. O grant požádaly tři školy 2. stupně ZŠ, sedm 

středních odborných škol, devatenáct gymnázií a dvě vyšší odborné školy. Osm škol bylo 

pražských. 

Tabulka 3: Typ školy, Praha 2005 

Typ školy Počet zjištění 

Předškolní zařízení 0 

1. stupeň ZŠ 0 

2. stupeň ZŠ 3 

Střední odborná škola 7 
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Typ školy Počet zjištění 

Gymnázium 19 

Učňovská škola 0 

VOŠ 2 

Způsob vypracování žádostí ukazuje, že někteří učitelé téma popisují velmi vágně (např. 

seznámení s Francií), jiní naopak uvádějí téma velmi konkrétní (např. důležitost lodní 

dopravy v dějinách Nantes a Děčína). Uvedená témata je možno rozdělit do sedmi oblastí: 

řečové dovednosti, jazykové znalosti (obojí se týká francouzštiny, ale i mateřského jazyka), 

reálie (francouzské i české), motivace studentů pro studium jazyka, pedagogické postupy32 a 

získávání dovedností, které se přímo netýkají cizího jazyka, a tematika EU (též vztahy mezi 

Evropany a evropské programy). V rubrice „cíle" projektu učitelé odpovídali velmi podobně 

jako v rubrice „téma" projektu, proto jsme se rozhodli tyto odpovědi analyzovat společně. 

Z Tabulky 4 - Témata a dle - lze vyvodit, že zdaleka nejčastěji zmiňovanou oblastí, kterou 

bude cesta do Francie z hlediska didaktiky francouzštiny podporovat, jsou reálie a 

interkulturní dovednosti (např. poznání určitého francouzského regionu, jeho památek a 

historie; získání interkulturních dovedností pro efektivní komunikaci). Další často uváděnou 

oblastí jsou řečové dovednosti (např. zlepšení řečových dovedností ve francouzštině 

pobytem v rodinách) a mimojazykové dovednosti (např. získání dovedností v oblasti sportu 

či uměleckého vyjádření prostřednictvím divadla). Poměrně často respondenti odpovídali, 

že cesta do Francie studenty seznámí s evropskou tematikou (např. problematika členství 

v EU, problémy evropské mládeže či vztahy mezi evropskými zeměmi). Cesta je pro řadu 

učitelů též prostředkem k vyzkoušení nových pedagogických postupů (např. komunikace 

prostřednictvím e-mailu, posilování mezipředmětových vztahů, práce na společném 

projektu, týmová práce). Část respondentů též uvedla, že jedním z hlavních cílů cesty je 

přispět k větší motivaci ke studiu francouzského jazyka. Několik respondentů rovněž 

32 Učitelé při výměně chtějí vyzkoušet inovativní pedagogické postupy. 
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uvedlo, že cesta do Francie přispěje k získání dalších jazykových znalostí studentů (např. 

slovní zásoba vztahující se k tématu projektu či pobytu v rodinách). 

Tabulka 4: Témata a cíle, Praha 2005 

Oblast Téma (počet) Cíle (počet) Celkový počet 

Reálie a interkulturní 
dovednosti 

15 53 68 

Řečové dovednosti 6 27 33 

Mimojazykové 
dovednosti 

6 23 29 

Evropská tematika 11 10 21 

Pedagogické postupy 11 9 20 

Motivace 3 9 12 

Jazykové znalosti 1 3 4 

Respondenti uvedli 33 různých způsobů, jak využijí plánovanou cestu do Francie. Většina 

respondentů zamýšlí zorganizovat výstavu s fotografiemi a dalšími materiály získanými 

během cesty. Velmi často též plánují publikovat články v místním tisku či se připravují na 

návštěvu studentů z partnerské školy. V řadě škol chtějí cestu prezentovat formou článku na 

webové stránce školy, referátů, školní debaty či článku ve školním časopise. Během cesty si 

studenti v řadě případů píší deník. Záběry z cesty jsou zachyceny nejen fotografií, ale též 

uchovány na CD-ROM, formou videa či multimediální prezentace. Nechybí ani umělecké 

výstupy (koncert, divadelní představení, výtvarné práce), další typy spolupráce 

s partnerskou školou (příprava pobytu, korespondence, výměnné stáže) či prezentace cesty 

pro místní komunitu (výstava a debata pro rodiče, prezentace pro jiné školy). 
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Tabulka 5 obsahuje přehled, jak učitelé hodlají pedagogicky cestu do Francie využít. Ve 

většině případů jsou uvedeny výsledné produkty, které byly vytvořeny bez spolupráce s 

partnerem (šlo o předvedení výsledku - divadlo, koncert, finální produkt). 

Tabulka 5: Pedagogické využití cesty do Francie, Praha 2005 

Pedagogické využití cesty do Francie Počet zjištění 

Výstava 18 

Články v místním tisku 15 

Přivítání studentů z partnerské školy 13 

Prezentace projektu na webové stránce školy 9 

Referáty 5 

Debata ve škole 5 

Články ve školním časopise 5 

Deník 5 

CD-ROM 4 

Video 4 

Multimediální prezentace 3 

Divadelní představení 2 

Koncert 2 

Reflexe o EU na základě osobních zkušeností 2 

Výměnné stáže pro několik studentů 2 
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Pedagogické využití cesty do Francie Počet zjištění 

Nové kontakty 2 

Zlepšení písemného projevu korespondencí s francouzskými 
partnery 

2 

Tabla 2 

Brožura 1 

Semináře o hudbě 1 

Výtvarné práce (i s partnery) 1 

Ankety 1 

Prezentace výměny pro jiné školy 1 

Příprava programu se studenty na základě internetových rešerší 1 

Prezentace projektu pro rodiče 1 

Prezentace projektu na dnu otevřených dveří 1 

Alba 1 

Vytvoření webové stránky divadelní skupiny 1 

Koláž plus compte-rendu 1 

Osobní vzpomínky 1 

Osobní francouzsko-české kontakty 1 

Větší zájem o francouzštinu na úrovni školy 1 
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Pedagogické využití cesty do Francie Počet zjištění 

Prezentace projektu v Bulletinu SUF a na Sympoziu SUF 1 

Pokud jde o délku partnerství (viz Tabulka 6), z vyplněných formulářů vyplývá, že čtyři 

plánované výměny se konaly v rámci spolupráce delší než 10 let. Nejdelší výměnná 

spolupráce, která byla v žádostech zaznamenána, trvala 15 let. V rozmezí 6 až 8 trvala čtyři 

partnerství a v rozmezí 6 měsíců až 4 roky deset partnerství. Tři partnerství byla na samém 

začátku své existence. Průměrná délka výměnné spolupráce v tomto vzorku byla 3,7 roku. 

Tabulka 6: Délka partnerství, Praha 2005 

Délka trvání partnerství Počet zjištění 

15 let 1 

12 let 1 

10 let 2 

8 let 2 

7 let 1 

6 let 1 

4 roky 2 

3 roky 1 

2 roky 3 

1 rok 3 

6 měsíců 1 
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Délka trvání partnerství Počet zjištění 

0 1 

3,7 Průměrná délka 

Nyní se zaměříme na rozbor složek, které tvoří rámec mezinárodního internetového projektu 

a jejichž popis se nachází v teoretické části práce. Jelikož formulář žádosti nebyl zaměřen 

tímto směrem, nelze jeho rozborem získat podrobné informace týkající se využití 

informačních a komunikačních technologií. Na druhou stranu formulář explicitně vyžaduje 

formulování toho, jak bude cesta pedagogicky využita, a podrobný popis jejího zasazení do 

pedagogického projektu. 

Každou ze složek jsem hodnotila v intervalu 0-5 bodů. 5 bodů je maximum získané za 

optimální pojetí dané složky v rámci plánovaného projektu. Přehled hodnocení se nachází v 

Tabulce 7. 

Prvky projektového vyučování byly poměrně kvalitně pojaty ve velké většině žádostí (85%). 

Průměrná známka za jejich kvalitu je tudíž relativně vysoká - 2,63 bodu. 

Využití informačních a komunikačních technologií nebylo podmínkou pro hodnocení kvality 

žádosti. To patrně ovlivnilo skutečnost, že jejich využití bylo v uspokojivé kvalitě uvedeno 

jen ve 33% žádostí. Tudíž i průměrná známka byla velmi nízká, pouze 0,94 bodu. V podstatě 

šlo jen o využití e-mailu ke komunikaci, Internetu k vyhledávání informací o navštívené 

oblasti a k tvorbě multimediální prezentace pobytu ve Francii. 

Aktivity zaměřené na rozvoj řečových dovedností byly zmíněny či měly uspokojivou kvalitu 

v 63% žádostí. Průměrná známka je však též pouze 2,04 bodu. 

Využívání přeshraniční spolupráce (explicitní aktivity zaměřené na reálie a rozvoj 

interkulturních dovedností) je uspokojivě (rozmezí 2-5 bodů) naplněno v 74% žádostí. 

Průměrná známka však není příliš vysoká, pouze 2,04 bodu. 
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Při hodnocení celkové kvality projektů byla vzata v úvahu následující kritéria: metodické 

zpracování projektu, provázanost tématu s cíli, aktivitami a výsledným produktem; složky 

MIP a jejich vyváženost. Kvalita projektů se dá považovat za uspokojivou v 74% případů. 

Průměrná známka je 2,3 bodu. Jako nejlepší byly vyhodnoceny následující projekty (získaly 

po 4 bodech): aktivní účast na festivalu frankofonního divadla, aktivní účast na evropském 

týdnu a projekt La Mer/Terre: trait ďunion entre les homtnes. Jejich společným rysem je, že 

aktivují participující žáky a povzbuzují je ve spolupráci se zahraničními protějšky. 

Tabulka 7: Hodnocení rysů MIP, Praha 2005 

Číslo 
projektu 

Využívání přeshraniční 
spolupráce 

Aktivity cílené na 
využití cizího jazyka 

IKT Projektové 
vyučování 

Celková 
kvalita 

1.1 0 1 0 1 1 

1.2 4 2 2 2 2 

1.3 1 5 3 5 4 

1.4 0 1 0 1 1 

1.5 2 2 1 2 2 

1.6 3 2 1 4 3 

1.7 2 1 1 3 2 

1.8 2 1 0 2 2 

1.9 2 1 2 3 2,5 

1.10 3 2 2 3 3 

1.11 0 1 0 1 1 

1.12 2 1 0 2 1/5 
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Číslo 
projektu 

Využívání přeshraniční 
spolupráce 

Aktivity cílené na 
využití cizího jazyka 

IKT Projektové 
vyučování 

Celková 
kvalita 

1.13 3 2 0 3 3 

1.14 2 3 3 3 3 

1.15 0 1 0 1 1 

1.16 2 2 0 3 2 

1.17 2 4 0 4 3 

2.1 2 2 3 3 3 

2.2 4 3 2 4 4 

2.3 1 1 0 1 1 

2.4 2 1 0 2 2 

2.5 2 2 0 3 2 

2.6 4 4 2 4 4 

2.7 1 2 0 2 1 

2.8 3 2 0 2 2 

2.9 3 3 3 3 3 

2.10 3 2 0 2 2 

2.11 1 1 0 2 1 

Průměr 2,04 2,04 0,94 2,63 2,3 
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Číslo 
projektu 

Využívání přeshraniční 
spolupráce 

Aktivity cílené na 
využití cizího jazyka 

IKT Projektové 
vyučování 

Celková 
kvalita 

Rozmezí 
2-5 

74% 63% 33% 85% 74% 

6.3.2 Prezentace analýzy dat získaných dotazníkovým 

šetřením mezi učiteli francouzštiny (výzkum č. 2) 

Tento výzkum proběhl formou dotazníkového šetření a byl zadán 25 učitelům na Sympoziu 

učitelů francouzštiny v listopadu 2005. Abychom získali co nejplastičtější obraz o reálné 

situaci, měli učitelé možnost v dotazníku vybírat odpovědi z nabídky (možnost i několika 

odpovědí), odpověď doplňovat, či na otázku neodpovědět. Z tohoto důvodu se součet 

odpovědí nerovná vždy 20, což byl celkový počet odevzdaných formulářů. 

6.3.2.1 Informace o českém učiteli francouzského jazyka 

Z přehledové Tabulky 8 vyplývají následující údaje: z dotázaných učitelů jich deset vyučuje 

francouzský jazyk v kombinaci s dalším jazykem a deset v kombinaci s nejazykovým 

předmětem. Pouze francouzštinu nevyučuje žádný z respondentů. Nadpoloviční většina (12) 

dotázaných vyučuje více než 25 let, tři učitelé 16 až 25 let, další tři 5 až 15 let. Pouze dva 

respondenti vyučují méně než 5 let. Velká většina přítomných (16) vyučuje na vyšším stupni 

gymnázia, naopak žádný v předškolním zařízení, na učňovské škole či vyšší odborné škole. 

Pouze jeden respondent působí na 1. stupni ZŠ a dva na střední odborné škole. Jen jeden 

z dotázaných působí na soukromé škole a jen pět vyučuje na školách zaměřených na výuku 

cizích jazyků. 

15 respondentů se domnívá, že umí používat základní funkce e-mailu, Internetu a textového 

editoru a pět dalších umí tyto funkce používat na pokročilé úrovni, a navíc zná též práci 

s tabulkami v textovém editoru. Žádný z respondentů neumí používat weblogy, virtuální 

výukové prostředí a výukový software. Devět respondentů uvedlo, že počítač využívají ve 

výuce francouzštiny. Největší počet (4) jej používá k vyhledávání informací na Internetu. Po 

jedné odpovědi získaly následující způsoby využití počítače ve výuce: práce s didakticky 
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zaměřenými webovými stránkami, práce s internetovou stránkou partnerské školy, e-

mailová korespondence mezi studenty, příprava testů, využívání diskusního fóra pro 

procvičení jazyka. Jedna respondentka explicitně uvedla, že počítač ve výuce nepoužívá. 

Tabulka 8: Informace o zapojení do mezinárodní spolupráce na vzorku 20 českých učitelů 

francouzského jazyka, Poděbrady 2005 

Položka charakterizující 
práci učitele 

Odpověď Počet zjištění 

Aprobace učitele Jen francouzština 0 

FJ v kombinaci s dalším jazykem 10 

Nejazykové předměty 10 

Počet odučených let Méně než 5 2 

5 - 1 5 3 

16-25 3 

Více než 25 12 
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Položka charakterizující 
práci učitele 

Odpověď Počet zjištění 

Typ školy, kde učitel působí Předškolní zařízení 0 

1. stupeň ZŠ 1 

2. stupeň ZŠ 4 

1. stupeň osmiletého gymnázia 3 

Střední odborná škola 2 

Gymnázium 16 

Učňovská škola 0 

Vyšší odborná škola 0 

Zaměření školy na cizí 
jazyky 

Ano 5 Zaměření školy na cizí 
jazyky 

Ne 15 

Soukromá škola Ano 1 

Ne 19 
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Položka charakterizující 
práci učitele 

Odpověď Počet zjištění 

Znalost práce na počítači Velmi omezená 0 

Základní funkce e-mailu, Internetu a 
textového editoru 

15 

Předchozí na pokročilé úrovni plus 
tabulky v textovém editoru 

5 

Pokročilé používání předchozích 
nástrojů plus např. weblog, virtuální 
výukové prostředí, výukový software, 
multimediální prezentace 

0 

Využití počítače ve výuce Vyhledávání informací na Internetu 4 

Práce s didakticky zaměřenými 
webovými stránkami 

1 

Studenti pracují s internetovou 
stránkou partnerské školy 

1 

E-mailová korespondence mezi 
studenty 

1 

Příprava testů 1 

Využívání diskuzního fóra pro 
procvičení jazyka 

1 

K výuce počítač nevyužívám 1 
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6.3.2.2 Informace o spolupráci 

Výsledky popsané v této kapitole se opírají o data uvedená v Tabulce 9. Většina respondentů 

(14) uvedla, že má zkušenosti ve spolupráci se zahraniční školou. Jen tři explicitně 

odpověděli, že žádné zkušenosti v tomto směru nemají. Čtyři z přítomných uspořádali více 

než dvanáct výměn, pět učitelů šest až dvanáct výměn a osm méně než pět. Většina 

dotázaných (8) výměny organizuje jednou za dva roky. 

Zajímavé jsou též důvody pro ukončení výměny: dva dotázaní uvedli, že po 11. září 2001 

francouzská strana nikdy nezískala dostatečný počet (tzn. asi 30) zájemců o pobyt v českých 

rodinách a preferují klasický poznávací pobyt s ubytováním v hotelu. Další dva respondenti 

uvedli, že výměna byla ukončena, protože začali učit na jiné škole. Jednou byl důvodem 

odchod francouzského koordinátora do důchodu. Dalšími důvody ukončení (vždy na 

francouzské straně) byly: partnerská škola měla zájem jen o jednu výměnu, výměnu ukončil 

„conseil d'administration"33, při lyžařských pobytech v Jizerských horách docházelo 

k úrazům a francouzské úřady přestaly výměnu finančně podporovat. 

Většina respondentů (celkem 16) uvedla, že výměna proběhla s Francií či jinou frankofonní 

zemí. Výměnu s nefrankofonní zemí uspořádali čtyři z dotázaných. Většina (11) však uvedla, 

že pro spolupráci s partnerem z nefrankofonní země jsou otevření. Jen dva z dotázaných by 

tento typ spolupráce nechtěli realizovat. Mezi důvody, proč by i spolupráce s nefrankofonní 

zemí mohla mít smysl ve výuce francouzštiny, devět respondentů uvedlo, že žáci by měli 

obdobnou úroveň a menší ostych z mluvení než s rodilými mluvčími. Dalších pět 

respondentů se domnívá, že takový typ výměny by měl poznávací efekt, a čtyři mají za to, že 

je to další možnost motivace žáků pro rozvoj řečových dovedností. Mezi další uvedené 

důvody patří: zajímavá změna a výměna se sousedními zeměmi by byla finančně méně 

náročná. Mezi důvody, proč nespolupracovat se školou z nefrankofonní země, řadí učitelé 

tyto důvody: časové důvody (2), obavy ze špatných návyků ve francouzštině (2), studenti 

touží poznat Francii a Francouze (1) a studenti by stejně mluvili anglicky (1). 

33 Conseil d'administration (fr.) - správní rada školy, v níž jsou zástupci vedení, učitelů, rodičů, ale i 
žáků. 
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Dotázaní mají celou řadu zkušeností ve spolupráci se zahraniční školou, jejímž cílem není 

fyzická výměna žáků. Školy spolupracují následujícím způsobem: e-mailová korespondence 

(uvedeno 14), klasické dopisování (13), užší spolupráce v rámci projektu Comenius (2), 

tvorba webových stránek (1), videodopisy (1), kulturní balíčky (1), výměna sboru 

s orchestrem (1), nahrávky (audiodopisy): čtení dopisů, písně (1), divadelní představení. 

Zájem o tuto formu spolupráce partnerské školy projevily podle 15 dotázaných. Jako výhody 

virtuální spolupráce ve výuce cizího jazyka dotázaní uvádějí: je levnější (13), časově 

nenáročná (8), lze ji přizpůsobit osnovám (8), podporuje aktivitu a ctižádost pro další 

profesní zaměření (1), podporuje studium francouzštiny nejen ve škole (1), posiluje 

mezipředmětové vztahy (1) a nové technologie jsou studentům blízké (1). Mezi nevýhody 

virtuální spolupráce učitelé řadí následující důvody: studenti touží po reálném setkání se 

zemí, jejíž jazyk studují (3); jedná se o další čas strávený u počítače (1). 

Mimo dobu výměny je většina respondentů v kontaktu s partnerskou školou 

prostřednictvím e-mailu (13), následují dopisy (9), telefon (6) a fax (4). K výměně 

pedagogických zkušeností většinou dochází při osobním setkání (11). V jednom případě 

respondent specifikoval, že k této výměně dochází po účasti žáků v hodinách v partnerské 

škole. K výměně pedagogických zkušeností (diskuze o pedagogické praxi a vzdělávacím 

systému ve vlastní zemi) prostřednictvím e-mailu téměř nedochází (jen jeden případ). 

Tabulka 9: Informace o spolupráci, Poděbrady 2005 

Položka Odpověď Počet zjištění 

Zkušenost ve spolupráci se 
zahraniční školou 

Ano 14 Zkušenost ve spolupráci se 
zahraniční školou 

Ne 3 

Počet uspořádaných výměn 1 - 5 8 

6 - 1 2 5 

Více než 12 4 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

Důvod pro ukončení výměny Po 11. září franc, strana nikdy nezískala 
dostatečný počet (cca 30) zájemců o 
pobyt v českých rodinách, preferují 
klasický poznávací pobyt a ubytování v 
hotelu 

2 

Učím na jiné škole 2 

Odchod franc, koordinátora do 
důchodu 

1 

Partnerská škola měla zájem jen o 
jednu výměnu 

1 

Výměnu ukončil „conseil 
d'administration" partnerské školy 

1 

Lyžařské pobyty v Jizerských horách -
úrazy a konec finančního příspěvku 
franc, úřadů 

1 

Země původu partnerské 
školy 

Francie 13 Země původu partnerské 
školy 

Jiná 4 

Frankofonní 3 

Otevřenost pro spolupráci 
s partnerem z nefrankofonní 
země 

Ano 11 Otevřenost pro spolupráci 
s partnerem z nefrankofonní 
země Ne 2 

91 



Položka Odpověď Počet zjištění 

Proč ano Obdobná úroveň, menší ostych 
z mluvení než s rodilými mluvčími 

9 

Poznávací efekt 5 

Další možnost motivace žáků pro 
praktické použití řečových dovedností 
(i mimo Francii) 

4 

Zajímavá změna 1 

Výměna se sousedními zeměmi by byla 
finančně méně náročná 

1 

Proč ne Z časových důvodů 2 

Obavy ze špatných návyků ve 
francouzštině 

2 

Studenti touží poznat Francii a 
Francouze 

1 

Studenti by stejně mluvili anglicky 1 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

Zkušenost ve spolupráci, 
jejímž cílem není výměna žáků 

E-mailová korespondence 14 Zkušenost ve spolupráci, 
jejímž cílem není výměna žáků 

Klasické dopisování 13 

Zkušenost ve spolupráci, 
jejímž cílem není výměna žáků 

Tvorba webových stránek 1 

Zkušenost ve spolupráci, 
jejímž cílem není výměna žáků 

Užší spolupráce v rámci projektu 
Comenius 

2 

Zkušenost ve spolupráci, 
jejímž cílem není výměna žáků 

Videodopisy 1 

Zkušenost ve spolupráci, 
jejímž cílem není výměna žáků 

Kulturní balíčky 1 

Zkušenost ve spolupráci, 
jejímž cílem není výměna žáků 

Výměna sboru s orchestrem 1 

Zkušenost ve spolupráci, 
jejímž cílem není výměna žáků 

Nahrávky (audiodopisy): čtení dopisů, 
písně 

1 

Zkušenost ve spolupráci, 
jejímž cílem není výměna žáků 

Divadelní představení 1 

Zájem o tuto spolupráci ze 
strany partnerů 

Ano 15 Zájem o tuto spolupráci ze 
strany partnerů 

Ne 5 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

Výhody virtuální spolupráce 
pro výuku cizího jazyka 

Levnější 13 Výhody virtuální spolupráce 
pro výuku cizího jazyka 

Časově nenáročné 8 

Výhody virtuální spolupráce 
pro výuku cizího jazyka 

Lze přizpůsobit osnovám 8 

Výhody virtuální spolupráce 
pro výuku cizího jazyka 

Podporuje aktivitu a ctižádost pro další 
profesní zaměření 

1 

Výhody virtuální spolupráce 
pro výuku cizího jazyka 

Užívání FJ nejen ve škole 1 

Výhody virtuální spolupráce 
pro výuku cizího jazyka 

Posilování mezipředmětových vztahů 1 

Výhody virtuální spolupráce 
pro výuku cizího jazyka 

Nové technologie jsou studentům 
blízké 

1 

Nevýhody virtuální 
spolupráce pro výuku cizího 
jazyka 

Studenti touží po reálném setkání 3 Nevýhody virtuální 
spolupráce pro výuku cizího 
jazyka 

Další čas strávený u počítače (i když 
efektivně) 

1 

Frekvence fyzických výměn Každý rok 4 Frekvence fyzických výměn 

Jednou za dva roky 8 

Frekvence fyzických výměn 

Nepravidelně 2 

Kontakt s učiteli mimo dobu 
výměny 

Dopisy 9 Kontakt s učiteli mimo dobu 
výměny 

Telefon 6 

Kontakt s učiteli mimo dobu 
výměny 

Fax 4 

Kontakt s učiteli mimo dobu 
výměny 

E-mail 13 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

Forma výměny pedagogických 
zkušeností 

Při osobním setkání 11 Forma výměny pedagogických 
zkušeností 

Po účasti žáků v hodinách 1 

E-mailem 1 

Zkušenosti si nevyměňujeme 1 

6.3.2.B Spolupráce škol a výuka francouzštiny 

Pro efektivní34 využití spolupráce se zahraničním partnerem využívají učitelé řadu cílených 

aktivit před výměnou, během výměny, ale i po jejím skončení (viz Tabulka 10). Před 

výměnou nejčastěji probíhá klasická (12) a e-mailová (12) korespondence. Přípravu 

společného projektu (divadelní představení, sportovní utkání, průzkum na určité téma) 

zařazuje 11 respondentů. Poměrně častý (6) je též tzv. „dossier", který obsahuje plán pobytu, 

praktické rady a kulturní informace o navštívené oblasti. Mezi další přípravné aktivity, které 

byly zmíněny alespoň jednou, patří: audiodopisy, kulturní balíčky, stanovený úkol na dobu 

výměny, tvorba dárku pro partnerskou školu v rámci výtvarné výchovy. 

Mezi nejběžnější aktivity během samotné výměny byly zařazeny: referáty k navštíveným 

místům (12), práce na společném projektu (8) a práce na pracovních listech pro pobyt 

v rodinách (6). Hledání informací k zadaným úkolům a deníček, na kterém studenti pracují 

během cesty, byly uvedeny dvakrát. Mezi další aktivity, které byly zmíněny alespoň jednou, 

patří: koncert, sportovní utkání, divadelní představení, psaní článků do místních novin a 

účast na vyučování. 

Po skončení výměny respondenti velmi často publikují články v tisku či na webu (14) a 

organizují výstavy fotografií (13). Následnou e-mailovou či klasickou korespondenci 

s partnerskou školou uvedlo osm dotázaných (7 - e-mailová, 1 - klasická). Dvakrát byla 

34 Za efektivní spolupráci lze považovat takovou spolupráci, při níž probíhají metodicky vhodně 
koncipované aktivity před, během i po skončení fyzické výměny (cf. Dalgalian 2004, s. 54 - 57). Tyto 
aktivity by navíc neměly probíhat paralelně, ale s intenzivní účastí všech zapojených partnerů. 
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zmíněna beseda s fotografiemi. Alespoň jednou byly uvedeny následující aktivity: hodnocení 

deníčků z cesty, realizace CD/videokazety z pobytu, tvorba koláží, nástěnka, referáty pro 

ostatní žáky, ukončení tvorby „dossier" (finální forma „dossier" bude použita u maturity), 

schůzka účastníků a rodičů, sborník z výměny s texty, obrázky a fotografiemi. 

Účast na výměnném pobytu je formálně hodnocena především formou referátů (11), 

písemných prací (8) a jako součást témat pro ústní maturitní zkoušku (8). V jednom případě 

se vyskytlo hodnocení založené na besedě ve třídě. Jeden respondent explicitně odpověděl, 

že účast na výměnném pobytu formálně nehodnotí. 

Spolupráce s partnerskou školou je pro žáky velmi přínosná, pokud jde o získání znalostí 

v oblasti reálií (18). Její přínos je hodnocen pozitivně též v oblasti jazykových znalostí a 

řečových dovedností (15), interkulturních dovedností (15) a sociálních dovedností (14). 

Dvakrát byl zmíněn jako přínosný pobyt v rodinách a jednou získání schopnosti spontánně 

se vyjadřovat o prožitcích35. 

Jako největší přínos spolupráce s partnerskou školou pro učitele je podle respondentů (8) 

získání nových nápadů a zkušeností pro pedagogickou praxi. Jako přínosné je též hodnoceno 

vytvoření nových přátelských vztahů (4), setkání s žáky mimo školu (3), ale i již zmíněné 

přínosné oblasti pro žáky (3). Podle jednoho dotázaného je spolupráce se zahraniční školou 

novou motivací pro další sebevzdělávání i pro praxi. Jeden respondent se též domnívá, že 

tato spolupráce vede k odbourávání stereotypů. 

Pokud jde o přínos spolupráce pro školu, nejčastější odpovědí je zkvalitnění profilu školy 

(10). Poměrně častou odpovědí je i zlepšení pozice francouzského jazyka ve škole (7). 

Několikrát je zmíněna i lepší úroveň žáků pro další studium (3) a kontakty se zahraniční 

školou (3). Jednou bylo zmíněno posilování mezipředmětových vztahů, spojení přínosu pro 

školu s přínosem pro učitele a evropský rozhled. 

35 Z malého dotazníkového šetření, které jsem na jaře roku 2006 provedla s osmi českými žáky, kteří se 
zúčastnili bilaterálního výměnného projektu s italskou školou v rámci programu Comenius, 
vyplynulo, že žáci se většinou „nic z francouzštiny nenaučili, ale docela dobře je to rozmluvilo", a též 
se hodně naučili „o životním stylu Italů". Často navíc používali další jazyky, především angličtinu a 
italštinu. Odnesli si však „spoustu zkušeností", naučili se „samostatnosti" a „dívat se na svět z jiné 
stránky". 
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Devět respondentů uvedlo, že zajišťování spolupráce se zahraničním partnerem je pro 

učitele cizích jazyků velmi časově náročné. Dalších šest se domnívá, že příprava a organizace 

pobytu jsou velmi náročné. Čtyři dotázaní uvedli, že učitel má velkou zodpovědnost během 

samotné výměny. Tento typ spolupráce učitele nutí stále studovat (4). Dva respondenti 

vyhodnotili jako náročnou přípravu programu s dětmi a též zpracování dětských prací. Mezi 

další uvedené nároky respondenti alespoň jednou zařadili následující úkony: administrativa 

(vyúčtování), hodnocení výměny, získávání žáků, otevřenost a komunikativnost, během 

výměny se musí zapojit i rodina učitele, obrana vůči nepochopení některých kolegů. 

Za možná rizika respondenti označili nebezpečí úrazu (3), odpovědnost za žáky 24 hodin 

denně po celou dobu pobytu (2), problém ubytování v českých rodinách - malé byty, špatné 

vztahy v některých rodinách. I české rodiny preferují poznávací zájezdy - nechtějí se starat o 

cizí dítě a nést za něj zodpovědnost. Jeden respondent si posteskl, že výměna znamená 

hodně práce, ale na úrovni školy se málo spolupracuje na její přípravě. Jeden dotázaný má za 

to, že rizika při výměně jsou stejná jako při každém jiném cestování. Jednou se též vyskytla 

odpověď, že organizace výměnných pobytů vede k přetížení učitele. Nezájem ze strany 
t 

jednoho partnera se též v jednom případě vyskytl jako možné riziko. 

Na otázku, zda při spolupráci se zahraniční školou využívají mezipředmětové vztahy, 

odpovědělo ne či málo pět dotázaných. Mezi nejčastěji uváděné předměty, které jsou do 

spolupráce zařazovány, uvedli zeměpis (3), dějepis (3) a výtvarnou výchovu (2). Ve dvou 

případech se vyskytla informatika, jednou další cizí jazyky, hudební výchova, tělesná 

výchova a český jazyk a literatura. 

Finanční problémy by od další spolupráce s partnerskou školou mohly odradit jedenáct 

dotázaných. Dalších osm dotázaných by mohla odradit časová náročnost, kterou tato 

spolupráce od učitele vyžaduje. Nic by neodradilo tři respondenty. Naopak další tři 

dotázané by mohly odradit požadavky maturit či přijímacích zkoušek. Dvakrát se vyskytl 

nezájem rodičů a žáků, ale i nedostatečná podpora ze strany vedení školy. Jednou se objevily 

následující odpovědi: osnovy, nedoceněnost a administrativa. 
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Tabulka 10: Spolupráce škol a výuka francouzštiny, Poděbrady 2005 

Položka Odpověď Počet zjištění 

Stimulační aktivity ve 
výuce francouzštiny: 

a/ před výměnou Klasické dopisování 12 

E-mailová korespondence 12 

Příprava společného projektu (divadelní 
představení, sportovní utkání, průzkum na 
určité téma) 

11 

Dossier (plán pobytu, praktické rady, kulturní 
informace o dané oblasti) 

6 

Audiodopisy 1 

Kulturní balíčky 1 

Každá skupina má úkol, který má v cizí zemi 
splnit 

1 

V rámci výtvarné výchovy se vytváří dárek pro 
partnerskou školu (např. grafické listy) 

1 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

b/ během výměny Referáty k navštíveným místům 12 

Práce na společném projektu 8 

Pracovní listy pro pobyt v rodinách 6 

Hledání informací k zadaným úkolům 2 

Deníček z cesty 2 

Koncert 1 

Sportovní utkání 1 

Divadelní představení 1 

Psaní článků do místních novin 1 

Účast na vyučování 1 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

c/ po výměně Články v tisku či na webu 14 

Výstava fotografií 13 

E-mailová korespondence 7 

Beseda s fotografiemi 2 

Hodnocení deníčků 1 

CD/videokazeta z pobytu 1 

Tvorba koláží 1 

Nástěnka 1 

Referáty pro žáky, kteří se nezúčastnili 1 

Podpora korespondence (klasická či e-mailová) 1 

Ukončení dossier (k použití u maturity) 1 

Schůzka účastníků a rodičů 1 

Sborník z výměny s texty, obrázky, fotografiemi 
studentů 

1 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

Způsob hodnocení Referáty 11 Způsob hodnocení 

Písemné práce 8 

Způsob hodnocení 

Součást témat pro ústní maturitu 8 

Způsob hodnocení 

Besedy ve třídě 1 

Způsob hodnocení 

Nehodnotím 1 

Přínos spolupráce pro 
žáky 

Jazykové znalosti a řečové dovednosti 15 Přínos spolupráce pro 
žáky 

Interkulturní kompetence (odbourávání 
stereotypů, předsudků) 

15 

Přínos spolupráce pro 
žáky 

Sociální dovednosti (práce v týmu, organizační 
dovednosti apod.) 

14 

Přínos spolupráce pro 
žáky 

Znalosti reálií (např. architektura, zvyky, 
gastronomie) 

18 

Přínos spolupráce pro 
žáky 

Pobyt v rodinách (zvyky, poznání sebe sama) 2 

Přínos spolupráce pro 
žáky 

Spontánní vyjadřování o prožitcích (nejen texty 
z učebnice) 

1 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

Přínos spolupráce pro 
učitele 

Nové nápady a zkušenosti pro pedagogickou 
praxi 

8 

Přátelské vztahy 4 

Setkání s žáky mimo školu 3 

Totéž, co pro žáky 3 

Nová motivace pro další sebevzdělávání i pro 
praxi 

1 

Odbourávání stereotypů 1 

Přínos spolupráce pro 
školu 

Profil školy 10 Přínos spolupráce pro 
školu 

Pozice FJ 7 

Lepší úroveň žáků pro další studium 3 

Kontakty se zahraniční školou 3 

Mezipředmětové vztahy 1 

Spojený s přínosem pro učitele 1 

Evropský rozhled 1 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

Nároky na učitele 
jazyků 

Velmi časově náročné 9 Nároky na učitele 
jazyků 

Náročná příprava a organizace pobytu 6 

Velká odpovědnost během výměny 4 

Nutí vyučujícího stále studovat 4 

Nácvik programu s dětmi 2 

Zpracování dětských prací 2 

Administrativa (vyúčtování) 1 

Hodnocení výměny 1 

Získávání žáků 1 

Otevřenost a komunikativnost 1 

Během výměny se musí zapojit i rodina učitele 1 

Obrana výměny vůči některým kolegům 1 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

Rizika Nebezpečí úrazu 3 

Odpovědnost za žáky 24 hodin po celý pobyt 2 

Problém ubytování v českých rodinách (malé 
byty) 

1 

Špatné vztahy v některých rodinách 1 

I české rodiny preferují poznávací zájezdy: 
nechtějí se starat o cizí dítě a nést za něj 
zodpovědnost 

1 

Hodně práce, ale málo spolupráce pří přípravě 
v rámci školy 

1 

Stejné jako jiné cestování 1 

Přetížení učitele 1 

Nezájem ze strany jednoho partnera 1 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

Využití 
mezipředmětových 
vztahů 

Ne či málo 5 Využití 
mezipředmětových 
vztahů 

Zeměpis 3 

Dějepis 3 

Výtvarná výchova 3 

Informatika 2 

Další cizí jazyky 1 

Hudební výchova 1 

Tělesná výchova 1 

Český jazyk a literatura 1 
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Položka Odpověď Počet zjištění 

Co by vás mohlo 
odradit 

Finanční problémy 11 Co by vás mohlo 
odradit 

Časová náročnost 8 

Nič 3 

Požadavky maturit či přijímacích zkoušek 3 

Nezájem rodičů a žáků 2 

Nedostatečná podpora ze strany vedení školy i 
rodičů 

2 

Osnovy 1 

Nedoceněnost 1 

Administrativa 1 

6.3.3 Prezentace analýzy dat získaných v eTwinningových 

projektech (výzkum č. 3) 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky případových studií, které se týkají sedmi učitelek 

(všemi respondenty byly ženy) cizích jazyků z různých evropských zemí (viz Tabulka 11). 

Všechny tyto učitelky ve výuce využívají eTwinning, ale i další mezinárodní internetové 

projekty. Učitelky č. 1. - 6. vyučují francouzštinu jako cizí jazyk v různých evropských 

zemích (vlámská část Belgie, Itálie, Norsko, Rakousko, Česká republika, Portugalsko), 

učitelka č. 7 vyučuje anglický jazyk v České republice. Čtyři učitelky vyučují na úrovni 

střední školy, dvě na ekvivalentu 2. stupně základní školy a jedna na obou stupních 

gymnázia. Pět učitelek má více než 20 let zkušeností s výukou cizích jazyků a zbývající dvě 

už vyučují téměř 20 let. Všechny se dále vzdělávají v oblasti eTwinningu. Tři z nich získaly 

za své projekty různá národní či evropská ocenění (Certifikát kvality, Evropský certifikát 
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kvality, národní eTwinningové ceny, evropské eTwinningové ceny). Šest učitelek má 

zkušenosti v oblasti různých mezinárodních projektů (např. Comenius, Jaro Evropy, 

Jazykové týdny, myEurope, the Image oř the Other). Všech sedm učitelek cítí vnitřní i vnější 

motivaci k pokračování v eTwinningových projektech. 
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Tabulka 11: Profil vyučujících, eTwinnitig 2005 

Učitelka 1. Učitelka 2. Učitelka 3. Učitelka 4. Učitelka 5. Učitelka 6. Učitelka 7. 

Země BE (nl) IT NO AT ČR PT ČR 

Aprobace FJ -Š J FJ F J - A J FJ-AJ FJ-ČJ FJ-PT AJ-ČJ 

Stupeň školy 14 -18 lyceum 2. stupeň ZŠ Střední škola Osmileté 
gymnázium 

Střední škola 1. st. 8-letého 
gymnázia 

Profesní 
zkušenosti 

Více než 20 let Téměř 20 let Více než 20 let Více než 20 let Více než 20 let Téměř 20 let Více než 20 let 

Další 
vzdělávání 
v eTwinningu 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Ocenění v 
eTwinningu 

CK, ECK, NC, 
EC 

CK, ECK, NC, 
EC 

CK, ECK, EC CK, ECK, NC, 
EC 

Jiné projekty Comenius, Jaro 
Evropy 

Comenius, Jaro 
Evropy 

Jazykové 
týdny 

Comenius Comenius, Jaro 
Evropy 

The Image of 
the Other, 
myEurope, 
Jaro Evropy 



6.3.3.1 Učitelka č. 1 

Tato učitelka učí francouzštinu a španělštinu jako cizí jazyk ve vlámské části Belgie36. Jejím 

žákům je 14 - 18 let. Má více než 20 let zkušeností s výukou cizích jazyků. V eTwinningu již 

získala celou řadu národních i evropských cen za své projekty. V roce 2008 dokonce první 

cenu v evropských eTwinningových cenách za projekt Planète @dos. Má celou řadu 

zkušeností z jiných evropských projektů, jako je např. Comenius či Jaro Evropy. 

V současné době se svými žáky pracuje na několika internetových projektech. Je též 

školitelkou pro eTwinning ve vlámské části Belgie a s tím, jak eTwinning využívá 

v hodinách francouzštiny, měla příležitost seznámit i české učitele francouzštiny (seminář 

organizoval Francouzský institut spolu s Národním podpůrným střediskem pro eTwinning 

v květnu 2007). S eTwinningem se seznámila již na zahajovací národní konferenci v únoru 

2005. Zúčastnila se i evropských eTwinningových konferencí: v rakouském Linci (leden 

2006) a v Bruselu (březen 2007). 

V současné době se považuje za pokročilou uživatelku nových technologií, což však, jak 

tvrdí, o sobě nemohla říci, když s eTwinningovými projekty začínala. Má zkušenosti 

s přípravou projektu Comenius (ten však nakonec nebyl schválen) a kolegyni pomáhala 

s přípravou chatu v rámci projektu Jaro v Evropě. Na internetových projektech se jí líbí, že 

nejsou finančně náročné a že se snadno dají přizpůsobit vyučované látce. Učitelé si navíc 

mohou stanovit vlastní rytmus práce na projektu. S projekty eTwinning není tolik 

administrativy jako s projekty Comenius. 

eTwinningové projekty motivují jak ji, tak i její žáky, kteří mají navíc příležitost komunikovat 

s partnery v zahraničí. Za největší překážky, kterým musí čelit, považuje ztrátu času 

v jazykových hodinách, jelikož žáky musí naučit, jak technologie používat. Tento problém 

však nastává pouze na začátku školního roku. Navíc si nemyslí, že jde opravdu o ztrátu 

času, protože žáci by se stejně měli technologie naučit správně a smysluplně využívat. 

Dalším problémem je dohodnout všechny organizační otázky a téma projektu s partnerem. 

36 Viz též rozhovor eTwinning a výuka jazyků na 
http://www.etwinning.net/ww/cz/pub/etwinning/news/interviews/etwinning_and_langlearning.htm 
[on-line, citováno 25. 8. 2008], 
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Např. jedna její partnerka se snažila do projektu zapojit několik dalších partnerů, projekt ale 

nakonec dokončily jen ve dvou. Domnívá se, že je důležité držet se hesla „KISS - keep it 

small and simple" (toto heslo lze parafrázovat následovně: nepouštějte se do příliš 

náročného a komplikovaného projektu). 

Partnery pro své projekty vybírá na základě věku žáků, jejich jazykové úrovně, technických 

možností partnerské školy, sympatií s učitelem a chuti pracovat na stejném tématu. Ze 

zkušeností dává přednost partnerům ze zemí, kde je francouzština též cizím jazykem. Je 

snazší je nalézt než rodilé mluvčí a v projektu mají stejný cíl: naučit se lépe cizí jazyk. Její žáci 

se cítí lépe, protože nemusí být „oslněni" jazykovou výbavou partnerů. V každém projektu 

pracuje s jiným partnerem, lépe se tak odlišuje práce v paralelních třídách, z nichž každá má 

svého partnera. Jestliže spolupráce s partnerem probíhá opravdu dobře, opakuje s ním 

projekty v jiných třídách, s jinými žáky v dalším školním roce. Domnívá se, že pro učitele je 

velmi obohacující pracovat s různými partnery. 

Projekty, v nichž tato učitelka pracuje, se často zaměřují na kulturu zemí, z nichž partnerské 

třídy pocházejí, a na tématech se domlouvá přímo s partnerem. Mezi častá témata jejích 

projektů patří: svět mladých lidí, kultura vlastní země, kultura jiných zemí, evropská 

dimenze, demokracie a dějiny. 

V eTwinningových projektech používá celou řadu softwarových nástrojů. Měly by být 

snadno ovladatelné, zdarma, odpovídat aktivitám a pedagogickým cílům projektu. Nástroje 

si často navzájem doporučuje s partnerskou školou. Využívá následující softwarové nástroje: 

• Twinspace (virtuální třída, kterou mají k dispozici zaregistrované eTwinningové 

projekty): k publikování projektu na Internetu a prezentaci výsledků projektu; 

• Progress card (průběžné informace o spolupráci v projektu eTwinning): k 

zaznamenávání relevantních údajů, které se týkají projektu a jeho vývoje; 

• Multimediální prezentace: používají ji především žáci, např. k prezentaci své školy; 

• Video (YouTube): používají především žáci, např. k nahrávání rozhovorů; 

• Digitální fotografie: při absenci fyzického kontaktu slouží k vzájemnému poznání 

žáků, školy atd.; 

• Diskuzní fórum: debaty na určitá témata; celkové hodnocení projektu; 
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• Weblog: všeobecné informace, představování žáků, fotografie, snadno se s ním 

zachází, společná práce žáků na dálku; 

• Webový magazín: informační články o dění ve škole; 

• Webová stránka: propagace a celkové shrnutí projektu (linky k jednotlivým 

publikovaným výsledkům); 

• Chat: debata (tato učitelka však chat nepovažuje za velmi užitečný nástroj 

v hodinách, jelikož žáci jej nepoužívají seriózně); 

• Videokonference: k procvičení ústní komunikace (mluvení i poslech), čtení 

připraveného textu, pochopení a reakce na to, co říká partner; 

• Wiki: psaní společného příběhu; 

• Podcasting: k procvičení ústní komunikace (mluvení i poslech), komentář k určité 

situaci; výhodou je možnost opakování poslechu; 

• La Cartoonerie: možnost zobrazit a oživit formou komiksu příběhy napsané ve wiki. 

Této učitelce vyhovuje, když projekt pokrývá celý školní rok. Zařazuje jej do výuky jednou 

týdně. Poznamenává, že v průběhu prázdnin, které jsou v partnerských zemích často 

v rozdílném období, je samozřejmě projektová práce omezená. 

Hodnocení provádí tak, že se zaměří na některé úkoly, které jsou součástí projektu. Někdy 

používá spolu s partnerem stejná kritéria pro hodnocení těchto úkolů (viz příloha č. 8). 

Pokud jde o dopad projektu na výuku cizího jazyka, zaznamenala především zvýšení 

motivace k učení se cizímu jazyku. Žáci si též zvyknou jazyk používat v autentické 

komunikaci a získají více interkulturních dovedností. Kromě cizího jazyka se též naučí 

pracovat v týmu, organizovat si práci a používat nové nástroje. 

Jako své úspěšné projekty označila Correspondance scolaire, L'école idéale dans l'Europe de 

demain a Planète @dos. V těchto projektech spolu učitelé pravidelně komunikovali 

prostřednictvím e-mailu a Skypu a společně projekt koordinovali. Též docházelo k častým 

kontaktům mezi žáky a kreativnímu využívání nových technologií. 

Za nepříliš úspěšný označila svůj projekt La démocratie en Belgique et en Pologne. Nedocházelo 

zde k častým kontaktům mezi učiteli a žáky. Na konci školního roku měli žáci pocit, že 
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s partnerskou školou nespolupracovali. Dalším problémem byly nedostatečné počítačové 

dovednosti ze strany partnerů a fakt, že nedošlo k integraci IKT do výuky cizího jazyka. 

Opakování téhož projektu se nevyhýbá. Letos (tzn. ve školním roce 2006/7) se jí však projekt 

zopakovat nepodařilo, protože francouzštinu učí jen v jedné třídě. 

V internetových projektech pokračuje především kvůli zájmu žáků, svému přesvědčení o 

jejich užitečnosti ve výuce jazyka, uznání ze strany vedení školy, uznání ze strany školských 

úřadů a díky evropským i národním oceněním, kterých se jí za projekty dostalo. Též ji těší 

fakt, že řada kolegů ve škole následuje její příklad. Odradit by ji mohl nedostatek vhodných 

partnerů. 

Celkový přehled projektů, na nichž tato učitelka pracovala najdeme na webové stránce 

http://users.skynet.be/rdw/3iemecorrespondance.htm. Ke každému projektu je uveden 

časový harmonogram, který obsahuje též výstupy studentů. 

Rozbor projektu Planète @dos 

Pro rozbor tohoto projektu jsem se rozhodla především proto, že kreativním způsobem 

využívá nejnovější softwarové nástroje pro efektivní komunikaci a spolupráci s partnerem 

při výuce francouzštiny jako cizího jazyka (konkrétní příklady viz níže). Domnívám se, že 

jde o příkladné využití nových technologií k tomuto cíli. Důležitým prvkem v projektu je též 

pravidelná a podnětná interakce mezi učiteli a žáky. Tento projekt již získal řadu 

významných ocenění, např. cenu Microsoft pro inovativní učitele37 v lednu 2007 a 1. místo 

v evropských eTwinngových cenách 2008. Do projektu nebyla zapojena jen učitelka č. 1, ale i 

učitelka č. 2. 

Projekt proběhl ve školním roce 2006 - 2007 a jazykem komunikace a spolupráce mezi 

partnery byla francouzština. Do projektu byly zahrnuty následující předměty: cizí jazyk, 

dějepis, informatika, literatura. Studentům bylo 16 - 17 let. Hlavní cílem projektu byla 

spolupráce studentů prostřednictvím nových technologií na téma středomořké a evropské 

kultury. Do projektu byly zapojeny tři školy: Sint-Janscollege (Belgie), Liceo Scientifico F. 

Cecioni (Itálie), Lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz (Francie). 

37 Viz http://www.innovativeteachers.be/nl/index.html. 
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Mladí lidé z Belgie, Itálie a Francie se navzájem seznámili se svou kulturou. K výměně 

názorů na různá témata využívali různé softwarové nástroje: blog, diskuzní fórum či 

podcasting. Studenti též společně psali texty na předem domluvené téma pomocí softwaru 

wiki. 

Tento eTwinningový projekt především motivoval žáky ke studiu francouzštiny. Ve vlámské 

části Belgie se ve výuce francouzského jazyka používá internetový magazín Déclic, který má 

též rubriku „fórum". Belgičtí i italští studenti sem psali své názory na různá témata, a 

procvičili si tak písemný projev v cizím jazyce. Studenti však též komunikovali ústně 

prostřednictvím Skypu. Častá interakce a autentická komunikace jim pomohla odstraňovat 

zábrany mluvit. Učitelé studenty hodnotili na základě stejných kritérií (viz „grille 

d'évaluation" v příloze č. 8). 

Planète @dos byl již druhým společným projektem belgické a italské školy. V roce 2005-6 

spolupracovaly na projektu L'école idéale dans l'Europe de demain. Obě partnerské školy měly 

v rozvrhu pevně stanovenou jednu hodinu týdně v počítačové učebně, odkud mohly přes 

Skype komunikovat a pracovat na společném úkolu. Každý týden belgičtí a italští žáci 

společně pracovali alespoň dvacet minut. Úkol předem připravili učitelé, a to pomocí 

nástroje Skype, kterým komunikovali z domova. Spolupráce s francouzskou školou, která do 

projektu původně též vstoupila, byla bohužel minimální, jelikož Francouzi měli spíše zájem 

o studium italštiny. 

V projektu partneři využili různé nástroje, což byla dobrá zkušenost pro studenty i učitele. 

Studenti nejraději využívali Skype, podcasting (nástroj Audacity) a wiki software pro psaní 

společných příběhů. Studenti ocenili, že se mohli při spolupráci slyšet a vidět. Učitelé však 

měli stále na mysli, že informační a komunikační technologie jsou v tomto projektu pouze 

prostředkem pro zlepšení komunikativních dovedností studentů ve francouzštině. 

Tento projekt lze znovu využít s jinými žáky, či ve výuce jiných cizích jazyků. Učitelka č. 1 i 

učitelka č. 2 již vedly celou řadu seminářů pro učitele francouzského jazyka zaměřených na 

využiti eTwinningu ve výuce (např. seminář na Francouzském institutu v Praze, viz 

http://www.slideshare.net/riadewilde). Styl výuky francouzštiny ve třídě učitelky č. 1 zaujal i 
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Národní podpůrné středisko v Belgii, které se rozhodlo v její škole natočit film o eTwinningu 

jako inspiraci pro další učitele (http://www.youtube.com/watch?v=YxD7yr-DZUw) 

Hlavním výsledkem projektu byla bezesporu zvýšená motivace studentů ke studiu 

francouzského jazyka. Studenti se na projektové hodiny těšili, byli zvědaví, na jaké téma si 

budou povídat. S partnery někdy spolupracovali i ve volném čase a úplně zapomněli, že se 

učí francouzštinu. Studenti ocenili, že v eTwinningových hodinách se stali protagonisty 

výuky a učitel jejich průvodcem. Velmi důležité bylo to, že se studenti seznámili se životem 

mladých lidí v jiné evropské zemi. 

Postup práce na projektu Planète @dos: 

• 4. 10. 2006: první kontakt mezi studenty prostřednictvím nástroje Skype: studenti se 

představí a mluví o své třídě a své škole; 

• 18. 10. 2006: studenti poprvé využívají diskuzní fórum a weblog: na fóru si sdělují, 

kdy jsou nesmělí a kdy ne; na blogu popisují stravovací návyky ve své zemi a píší, co 

mají k snídani; 

• 25. 10. 2006: první podcasty (zvukové nahrávky): belgický žák na Skypu představuje 

výstavu o uprchlících Fuir n'est plus possible, která se konala ve škole, několik žáků se 

představuje, další žák popisuje, co snídá. Italská žákyně popisuje italské stravovací 

návyky; 

• 22. 11. 2006: Národní podpůrné středisko pro eTwinning (vlámská Belgie) přišlo 

natáčet do třídy francouzštiny v Popperinge, 

• 6. 12. 2006: studenti si posílají virtuální novoroční blahopřání; 

• 17-01-2007: Belgičtí i italští studenti dostanou stejný úkol, který učitelé převzali 

z webové stránky TV5. Poslouchají píseň Gourmandises, odpovídají na otázky 

a popisují mládež ve své zemi (výstupy nahráli formou podcastingu); 

• 14. 02. 2007: Na svátek svatého Valentýna začínají studenti společně psát příběh o 

lásce prostřednictvím nástroje wiki; 

• 6. 6. 2007: studenti svůj příběh o lásce ilustrovali s pomocí nástroje La Cartoonerie či 

v multimediální prezentaci. Učitelé a žáci v obou zemích používají společná kritéria 

k hodnocení příspěvků; 
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• 6. 6. 2007: studenti projekt hodnotí v diskuzním fóru. 

Výstupy z projektu Planète @dos dostupné na Internetu: 

• Veřejné prostředí Twinspace: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?cid=9575 

• Blog: http://wwwados.blogspot.com/ 

• Forum: http://www.turboweb.it/forum/forums.asp?ut=@ados (chráněno přístupovým 

jménem a heslem) 

• Podcasting: http://ados.podomatic.com 

• wiki: http://ados.wikispaces.com 

6.3.3.2 Učitelka č. 2 

Tato učitelka vyučuje francouzštinu jako cizí jazyk na jazykovém lyceu v italském 

Toskánsku. Má již téměř 20 let zkušeností s výukou francouzštiny. Je též držitelkou celé řady 

národních a evropských cen. Spolu s učitelkou č. 1 zvítězila s projektem Planète @dos 

v evropských eTwinningových cenách 2008. 

Se svými žáky má zaregistrováno několik eTwinningových projektů. Kromě toho se též 

věnuje propagaci eTwinningu mezi učiteli ve svém regionu. Než se zaregistrovala do 

eTwinningu, neabsolvovala žádné speciální školení na integraci internetových projektů do 

výuky cizího jazyka. Za dobu, kterou se projektům věnuje, se z ní však stala pokročilá 

uživatelka nových technologií. Domnívá se, že eTwinningové projekty jsou ve srovnání 

s fyzickou výměnou flexibilnější, lépe se začleňují do učiva a rytmu školního roku. Dokonce 

má za to, že internetové projekty nemají ve srovnání s fyzickými výměnami žádné 

nevýhody. 

Učitelka č. 238 se rozhodla ve výuce využívat internetové projekty, jelikož se jedná o metodu, 

která ji vyhovuje, motivuje ji i její žáky, umožňuje jejím žákům bezprostřední komunikaci 

s partnery a v neposlední řadě jí umožňují integrovat do výuky cizího jazyka nové 

technologie. Za největší překážku pro integraci eTwinningu do výuky cizího jazyka považuje 

nedostatek spolupráce mezi učiteli v rámci školy. Partnery pro své projekty si vybírá na 

základě porozumění s pedagogickým protějškem, ale také na základě mateřského jazyka 

38 Více informací o této učitelce a jejím přístupu k MIP je k dispozici na eTwinningovém blogu: 
http://blog.eun.org/etwinning/ [on-line, citováno 25. 8. 2008], 
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žáků v partnerské škole. Je pro ni důležité, aby její partner byl schopen zkoušet nové metody 

práce a nacházet vhodné nástroje pro dosažení stanovených pedagogických cílů. 

Spolupracuje s partnery, jejichž je francouzština mateřským, ale i cizím jazykem. Domnívá 

se, že v obou případech je možné se navzájem obohatit. Má za to, že francouzština je 

pojítkem, které se proměňuje v závislosti na národní identitě partnera. Ve svých 

eTwinningových projektech partnery raději střídá, protože tak se lépe uchová identita a 

celistvost každého projektu. Na tématech projektů se obvykle domluví s partnerem. Používá 

celou řadu nástrojů: jejich aplikaci na výuku francouzštiny popisuje na 

http://francaislanguetrangere.blogspot.com/. 

Rozbor projektu Génie du lieu et culture européenne, na němž učitelka č. 2 spolupracovala 

s partnerskou školou ve Francii a v Itálii. 

Tento projekt je zajímavý tím, že v něm spolupracovali studenti z francouzského lycea, tedy 

rodilí mluvčí, a studenti z italské střední školy, kteří se francouzštinu učí jako cizí jazyk. 

Téma projektu bylo navíc poměrně náročné, jelikož odpovídalo francouzským osnovám pro 

výuku literatury. V projektu partneři využili inovativní pedagogické metody vhodné pro 

práci s novými technologiemi. Např. francouzský učitel v reálném čase opravoval písemné 

práce italských žáků. 

Tohoto projektu se zúčastnily následující školy: Lycée Marguerite de Navarre (Francie), ITC 

Sandro Pertini (Itálie), Liceo Scientifico F. Cecioni (Itálie). Studentům bylo 1 6 - 1 8 let. 

Hlavním tématem projektu bylo studium jazyka a literatury. Jazyky komunikace byla 

francouzština a italština. Projekt trval jeden školní rok. 

V projektu se partneři snažili nacházet souvislosti mezi uměleckými díly a regionální, 

národní či evropskou identitou. Zvolili si určitá umělecká díla z každé zemč a snažili se 

zjistit, jaký vliv na ně měla doba, ve které vznikla. Zvláště se zabývali impresionistickou 

malbou. Ke spolupráci používali především ChatFiti Wideboard39. 

19 Wideboards je softwarový nástroj, který spočívá ve virtuální dvojrozměrné ploše, na které může být 
umístěn objekt jakéhokoli typu a do něhož mají v reálném čase přístup uživatelé z různých počítačů, a 
tudíž i z různých zemí. Všechny objekty zde zůstávají, dokud je vlastník plochy nevymaže. Více viz 
evropský eTwinningový portál 
http://www.etwinning.net/ww/cz/pub/etwinning/tools/software_tools/publishing_tools.htm [on-line, 
citováno 26. 8. 2008). 
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Cílem projektu bylo studentům ukázat Evropu ne jako politický konstrukt, ale jako místo, 

kde se již po staletí protínají rozličné kulturní proudy. V rámci projektu mohli studenti též 

využívat různé IKT a spolupracovat se studenty z jiné evropské země. Projekt též umožnil 

obohacující spolupráci mezi pedagogy z různých zemí. 

Tím, že partneři tuto spolupráci formalizovali přihlášením se do aktivity eTwinning, mohli 

projektové aktivity zařadit do běžné výuky. Spolupráce se střední školou v zahraničí a 

využívání nových komunikačních technologií motivuje jak studenty, tak učitele. 

Ke komunikaci partneři využili wiki, program Spip40 a e-mail. Výsledky projektu jsou 

prezentovány na webové stránce a na CD-ROMu. 

Projektu se zúčastnila třída francouzských studentů se svým profesorem literatury a třída 

italských studentů v rámci výuky francouzštiny jako cizího jazyka. Projekt sledoval 

francouzské osnovy pro výuky literatury. Osnovy pro výuky francouzštiny jako cizího 

jazyka v Itálii jsou flexibilnější, a tudíž se Italové mohli francouzským protějškům 

přizpůsobit. Studenti komunikovali v obou jazycích, jelikož francouzští studenti se též učili 

italštinu. Probíraná témata byla z jazykového hlediska poměrně náročná. Třídy si však 

porozuměly i na této úrovni, a to pravděpodobně i vzhledem k příbuznosti obou jazyků. 

Obě třídy například spolupracovaly v reálném čase na rozboru Baudelairovy básně Albatros, 

a to prostřednictvím nástroje Wideboard. Italští žáci pak poslali své příspěvky na téma obraz 

společnosti v básni Albatros prostřednictvím nástroje Markin41 a francouzský profesor je 

opravil. Jelikož žáci věděli, že jejich rozbor bude známkovat francouzský profesor literatury, 

snažili se vypracovat velmi kvalitní příspěvek. Viz http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/lyc-

marguerite-de-navarre-bourges/francais/DEVOIRS/ALB ATROSl.htm. 

40 SPIP je internetový publikační systém, který se hodí především k práci v kolektivu a 
v mnohojazyčném prostředí. Jeho předností je snadnost použití. Více viz 
http://www.spip.net/fr_rubrique91.html [on-line, citováno 26. 8. 2008], 
41 Markin je program, který umožňuje hodnocení studentských prací v elektronické podobě. Více viz 
http://www.cict.co.uk/software/markin/index.htm [on-line, citováno 26. 8. 2008], 
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Další zajímavou aktivitou projektu bylo divadelní ztvárnění textu, který pro italské studenty 

napsali jejich francouzští partneři, inspirovaní Molièrem a Marivauxem. Scénku studenti 

nahráli a prostřednictví nástroje Media Synchrone42 poslali do Francie. 

Výstupy z projektu 

• Blog učitelky č. 2. : http://lejumelageelectroniqueenclassedefle.blogspot.com/ 

2007/03/20052006-gnie-du-lieu-et-culture.html 

• Blog Français Langue Etrangère: http://francaislanguetrangere.blogspot.com/2007/04/ 

projet-gnie-du-lieu-et-culture.html 

• Académie Orléans-Tours: http://moderato.tice.ac-orleans-tours.fr/plones/tice/ 

Initiatives/e-twinning/genies%20dulieu 

• Rozhovor s učitelem z francouzské partnerské školy: http://www.etwinning.net/ 

shared/app_uploads/eTwinning/gallery/Interview%20Genie%20du%201ieu%20et 

%20culture%20europeenne.pdf 

6.3.3.3 Učitelka č. 3 

Tato učitelka vyučuje francouzštinu a angličtinu jako cizí jazyk v Norsku na úrovni 

odpovídající českému 2. stupni základní školy. Má již více než 20 zkušeností s projekty 

spolupráce škol. Zúčastnila se též evropských projektů Comenius a Jaro Evropy. 

V době, kdy odpovídala na otázky e-mailového dotazníku, zahajovala novou spolupráci 

v projektu eTwinning zaměřeném na výuku francouzštiny. Dokončila však již před tím jeden 

eTwinninngový projekt ve třídě, kde vyučuje angličtinu. Absolvovala několik národních a 

dva evropské eTwinningové semináře pro učitele. Považuje se za pokročilou uživatelku 

nových technologií. Má zkušenosti z evropských projektů Comenius a Jaro Evropy. Domnívá 

se, že internetové projekty mají ve srovnání s fyzickou výměnou řadu výhod: jsou levnější, 

flexibilnější, lépe se přizpůsobují osnovám a rytmu školního roku. Je též snadnější je 

42 Media Synchrone je webový software, který umožňuje jednoduchou tvorbu a publikaci obsažných 
dokumentů. Lze pracovat s různými typy souborů - např. audio nahrávkami, obrázky, 
multimediálními prezentacemi, video ukázkami, texty s hyperlinky, webovými odkazy, atd. Více viz 
http://www.etwinning.net/ww/cz/pub/etwinning/tools/software_tools/publishing_tools.htm [on-line, 
citováno 26. 8. 2008]. 
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zařazovat do běžné výuky. Přesto se domnívá, že nemohou nahradit zkušenost z osobního 

setkání a z návštěvy cizí země. 

Internetové projekty do výuky zařazuje, jelikož jde o metodu, která jí vyhovuje, motivuje 

žáky a umožňuje jim komunikovat s partnery. Jde též o změnu výuky, protože se nepracuje 

pouze s učebnicí, a též možnost, jak do výuky cizího jazyka začlenit nové technologie. Za 

největší překážku pro zavádění projektů do výuky považuje „ztráty" při hodinách jazyka 

z důvodu organizace projektu a výuky dovedností, které se netýkají přímo výuky jazyka, 

jako je např. ovládání softwarových aplikací. Za překážku též považuje nedostatečnou 

jazykovou vybavenost svých žáků. 

Své partnery si vybírá především podle věku žáků, jejich jazykové úrovně (snaží se, aby žáci 

v projektu měli zhruba stejnou úroveň znalostí francouzštiny) a podle tématu, na kterém by 

partneři chtěli pracovat. Vyhýbá se partnerům, pro něž je francouzština mateřským jazykem, 

protože se domnívá, že takoví partneři nemají motivaci s jejími žáky v jazykovém projektu 

spolupracovat. Více projektů s týmž partnerem se jí nejeví jako problém, především 

v případě, že první projekt dobře dopadl a partneři mají další společné nápady. Nerada však 

pokračuje se stejnými žáky, domnívá se, že žákům více vyhovuje změna partnerské třídy. 

Fakt, že delší dobu spolupracují stejní učitelé, považuje spíše za výhodu. Témata svých 

projektů si vybírá na základě dohody s partnerem. 

V projektech nejčastěji používá následující nástroje: Twinspace, digitální fotografie, e-mail, 

diskuzní fórum a Moviemaker (nástroj k vytváření filmů). Nástroje, které používá, jsou k 

dispozici zdarma a odpovídají pedagogickým cílům projektu. Projekt by měl optimálně trvat 

jeden rok s tím, že by se na něm ve třídě pracovalo několikrát do měsíce. Práci na projektu 

explicitně nehodnotí, hodnotí však výstupy projektu ve formě portfolia. 

Dopad projektu na její žáky z hledisky výuky cizího jazyka byl dvojí, a sice došlo ke zvýšení 

motivace pro učení se cizímu jazyku a zlepšení ústního projevu. Kromě cizího jazyka se také 

lépe naučili ovládat nové technologie. Myslí si, že její projekt byl úspěšný ze dvou důvodů: 

byl zcela integrován do učebních plánů, takže nebyl prací navíc, ale spíše novým způsobem 

výuky; žáci si téma projektu oblíbili a ocenili možnost vyprávět příběhy pomocí digitálního 

videa. Učitelka č. 3 nerada opakuje tentýž projekt s jinou třídou, nedokáže však přesně 
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vysvětlit proč. Snad proto, že i jí samotné vyhovuje určitá změna. V projektech pokračuje 

hlavně proto, že vidí nadšení svých žáků, je přesvědčená o užitku této metody a podporuje ji 

vedení školy. Odradit by ji mohlo, kdyby žáci o práci v projektech ztratili zájem. 

Rozbor projektu Telling Lives 

Na tomto projektu je zajímavé, že žáci pro vyprávění příběhů v cizím jazyce, kterým zde 

byla angličtina, používali digitální video. Projektu se zúčastnily partnerské školy Kotimaen 

koulu (Finsko) a Charlottenlund ungdomsskole (Norsko). Žákům bylo 13 - 16 let a projekt 

trval více než dva roky. 

Tento projekt je zamýšlen jako dlouhodobý a je založen na konceptu digitálního vyprávění 

příběhů. Žáci své digitální příběhy sestavili z vlastních fotografií, kreseb a multimediálních 

klipů a opatřili je komentářem v angličtině, ke kterému si nejprve napsali scénář. Na 

tématech příběhů se obě partnerské školy domlouvaly předem. Autoři vkládali hotové 

příběhy/filmy do prostředí Twinspace na evropských eTwinningových stránkách. Všichni 

žáci byli do prostředí Twinspace přizváni a získali vlastní přihlašovací jméno a heslo. Žáci se 

na stránkách Twinspace zalogovali, stáhli si filmy studentů partnerské školy, shlédli je a na 

diskusním fóru a vývěsce v prostředí Twinspace anglicky okomentovali. 

Hlavním cílem projektu je, aby žáci prezentovali prostřednictvím vlastních digitálních 

příběhů své znalosti ostatním. Záměrem též bylo zlepšit jejich schopnost komunikovat v 

angličtině a dovednosti potřebné pro práci s IKT. 

Projekt žákům umožnil používat druhý jazyk v autentických situacích. Skutečnost, že mají 

také publikum, kterému mohou své hotové dílo předvést, je motivovala, aby ze sebe vydali 

to nejlepší. Žáci měli trochu obavy z nahrávání filmů na společné stránky, celkově však 

převažovala spíše hrdost: „Něco z mého života může zajímat ostatní. Mám příběh, o který se 

mohu podělit." To bylo pro všechny žáky velmi významné jak z hlediska výuky, tak v rovině 

osobní. 

Partnerství v eTwinningu učitelům otevřelo cestu k používání mnoha nástrojů IKT v 

pedagogickém kontextu. Při tvorbě krátkých digitálních příběhů žáci poznali a naučili se 

používat řadu různých nástrojů jako prostředků pro získávání poznatků. Učitelka č. 3 si 
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myslí, že dnešní studenti se v podstatě již rodí jako uživatelé médií. V rámci výše popsaných 

aktivit tak mají příležitost uplatnit své počítačové dovednosti ve škole. Při práci na školním 

projektu mohou používat technologie, které jim jsou vlastní. Tato skutečnost pro ně má 

velkou váhu, umocňuje jejich kreativitu a zvyšuje motivaci k plnění školních povinností. „Jak 

často se vám jindy stane, že musíte sami požádat studenty o přestávku? Mně se to při práci 

na digitálních příbězích stalo několikrát. Jakmile se studenti naučili ovládat nástroje a začali 

pracovat na vlastních dílech, přestali vnímat čas a prostor. A to je nádherné, i když musím 

říct, že pro učitele občas vyčerpávající!", konstatuje učitelka č. 3. 

Žáci byli při studiu angličtiny otevřeni používání nových postupů. Někteří z nich si dokonce 

začali vytvářet digitální příběhy i doma. Dalším důležitým prvkem bylo zapojení rodičů. Pro 

ně byl projekt zajímavý, protože se díky němu rozvinuly nové debaty o škole v domácím 

prostředí. Když se studenti po příchodu ze školy snažili s pomocí rodičů oživit příběhy z 

dětství, vyhledávali staré fotografie v albech apod., vedli svým způsobem nový dialog o 

školních záležitostech. Žáci si po dokončení svého prvního díla začali psát deník. Několik 

žáků v něm uvedlo, že tento způsob práce rozvíjí mluvenou angličtinu. „Konečně je zde 

jednoduchý způsob, jak slyšet anglicky mluvit sám sebe (včetně výslovnosti a intonace). 

Výhodou je, že si svoji řeč můžete nacvičit a nahrávat znovu a znovu, dokud nejste 

spokojeni", komentují práci v projektu žáci. 

Výstupy 

• Telling Lives (v eTwinningové Galerii úspěšných projektů) 

Prezentace projektu l'Europe, c'est nous - let's speak French in Europe 

V tomto projektu používali žáci z různých evropských zemí francouzštinu, aby se mezi 

sebou lépe poznali. Do projektu byli zapojeni i začátečníci, kteří tak měli možnost využít 

svou zvídavost a poznat lépe Evropu. Žáci si navzájem kladli otázky, vymýšleli kvizy a 

zpívali. Své prezentace si vyměňovali e-mailem či ve virtuální třídě Twinspace, kam měli 

přístup i z domova, a mohli tak psát e-maily či chatovat s evropskými kamarády. 
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Pracovní plán: 

Důležité bylo propojení s kurikulem, tematické okruhy projektu se tedy probíraly při 

běžných hodinách. 

• Téma č. 1: představit sebe a své koníčky zahraničním kamarádům (písemně) 

• Téma č. 2: namluvit svou prezentaci a ve formátu MP3 ji vložit do Twinspace 

• Téma č. 3: vložit do Twinspace kvizy (např. na odhadování významu slov) 

• Téma č. 4: vložit do Twinspace písničky a básničky 

• Téma č. 5: popsat své prázdniny a srovnat je s prázdninami partnerů 

• Téma č. 6: popsat vánoční tradice ve své zemí a srovnat je s partnery 

Výstupy 

Veřejné prostředí Twinspace http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid= 

19871 (20/02/2008): jedna německá studentka se zde ve francouzštině představuje 

prostřednictvím MP3. 

6.3.3.4 Učitelka č. 4 

Tato učitelka má aprobaci francouzština a angličtina a působí na střední škole v Rakousku. 

Má více než 20 let učitelské praxe a zkušeností z jiných mezinárodních iniciativ, např. 

jazykových týdnů. 

V době konání výzkumu měla tato učitelka v rámci eTwinningu zaregistrováno jedno 

partnerství a začínala pracovat na společném projektu. Našla si ještě dalšího partnera, 

s kterým též začala realizovat projekt, ale partnerství na eTwinningovém portálu ještě 

nezaregistrovali. Absolvovala jeden mezinárodní eTwinningový workshop. Považuje se za 

pokročilou uživatelku nových technologií. V oblasti mezinárodních projektů má zkušenosti 

s jazykovými týdny v Paříži, v Londýně a na Maltě. Domnívá se, že internetové projekty jsou 

oproti fyzickým výměnám levnější, lépe se přizpůsobují učebním plánům, nenarušují výuku 

a nejsou tak riskantní pro bezpečnost žáků. 

eTwinningové projekty se do výuky rozhodla integrovat proto, že tato metoda jí vyhovuje a 

zajímá ji, motivuje její žáky, kteří tak navíc mohou komunikovat se svými partnery a poznat 
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jinou evropskou zemi. Za největší překážku považuje nedostatečný přístup žáků 

k počítačům ve škole, někteří žáci navíc nemají Internet ani doma. 

Partnerské třídy vybírá na základě věku žáků a jejich mateřského jazyka. Pro výuku 

francouzštiny dává přednost partnerům z frankofonních zemí, ale pro výuku angličtiny 

nepreferuje partnery z žádné konkrétní země. Jelikož vyučuje dva cizí jazyky, nemůže mít 

jen jednoho partnera, jelikož učitelé v jiných evropských zemích mají často jen jednu 

aprobaci. Přesto se jí podařilo najít dva partnerské učitele z téže školy. 

Na tématu projektu se domlouvá se svými partnery. Projekt ve francouzštině se jmenuje 

Création d'articles sur différents sujets publiés sur la plateforme eTwinning et échange de clips audio, 

tématem projektu v angličtině je hodina biologie připravená ve spolupráci mezi belgickými a 

rakouskými žáky. 

V rámci projektů využívá tyto technologie: video, e-mail, diskuzní fórum, videokonference a 

klipy ve formát wav43. S pomocí těchto nástrojů žáci např. vytvářejí klipy, které jsou pak 

sdíleny ve fóru; ve videokonferenci žáci popisují hodinu biologie ve své zemi; žáci natočí 

film, nahrají ho na DVD a pošlou partnerům. Vybírá si nástroje, které jsou zdarma či které jí 

doporučí jiní učitelé. 

Domnívá se, že eTwinningový projekt by měl trvat zhruba šest měsíců. Její žáci na projektu 

pracují jednou týdně. Hodnocení provádí na základě portfolia, které obsahuje vše, co žák 

v projektu vytvořil. Při práci na projektu též zvlášť hodnotí určité úkoly. Domnívá se, že 

práce na eTwinningových projektech má na žáky velmi pozitivní dopad, protože získají větší 

motivaci pro studium cizího jazyka, zvyknou si jej používat v autentických situacích, zlepší 

se kvalita jejich písemného i ústního projevu a získají řadu interkulturních dovedností. 

Kromě cizího jazyka se naučí pracovat v týmu a používat nové technologie. 

V práci na eTwinningových projektech by chtěla pokračovat, jelikož se domnívá, že jde o 

velmi užitečnou metodu pro výuku francouzštiny jako cizího jazyka. Odradit by ji mohl 

nezájem vedení školy. 

43 WAV je formát, který umožňuje kompresi multimediálních dat. 
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Tato učitelka bohužel nezveřejnila výsledky projektů na Internetu. 

6.3.3.5 Učitelka č. 5 

Tato učitelka vyučuje francouzský a český jazyk na osmiletém gymnáziu v České republice. 

Má více než 20 let profesních zkušeností. 

V době, kdy probíhal tento výzkum, již měla zaregistrovaný eTwinningový projekt. 

Zúčastnila se též národního i mezinárodního semináře eTwinning pro učitele. V používání 

nových technologií se považuje za středně pokročilou. Má za sebou zkušenost z projektu 

Comenius. Za výhodu internetových projektů považuje to, že je možné je přizpůsobit 

učebním plánům. Fyzické výměny mají dle jejího názoru větší dopad na motivaci žáků ke 

studiu cizího jazyka. 

Do eTwinningu se zapojila hlavně proto, aby její studenti měli příležitost komunikovat 

v cizím jazyce a více se dozvěděli o jiné evropské zemi. Za největší překážku považuje 

nedostatek spolupráce mezi učiteli ve škole. 

Partnery pro své projekty hledá na základě věku žáků, technických možností školy, 

porozumění se zahraničním učitelem a tématu, na němž by partnerská škola chtěla 

spolupracovat. Preferuje partnery z frankofonních zemí, aby její žáci byli vystaveni 

autentickému jazyku. Jestliže spolupráce probíhá úspěšně, nebrání se v projektech 

pokračovat se stejným partnerem. 

Témata projektů často navrhují její žáci. 

Z nástrojů používá hlavně multimediální prezentace, video a e-mail a nástroje doporučené 

na portálu eTwinning. Domnívá se, že optimální délka projektu je tři až šest měsíců. Na 

eTwinningovém projektu s žáky pracuje několikrát měsíčně. 

Hodnocení provádí na základě portfolia, do něhož si žáci zakládají práce realizované v rámci 

projektu. Na základě svých zkušeností soudí, že žáci v projektech získávají především 

interkulturní dovednosti a dovednost pracovat v týmu. Projekty realizuje především proto, 

že vzbuzují zájem žáků. Od projektové práce by ji mohl odradit pouze jejich nezájem. 
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Rozbory projektů 

Rozbory jsou jen prezentační, jelikož na webu bohužel nejsou publikovány on-linové odkazy 

na výstupy s výjimkou projektu Jeune et responsable de notre environnement. 

Jeune et responsable de notre environnement 

V tomto projektu spolupracovali mladí lidé ve věku 1 4 - 1 7 let ze čtyř zemí: vlámské části 

Belgie, Kypru, Itálie a České republiky. Jazykem spolupráce byla francouzština. Veřejný 

Twinspace je poměrně jasně strukturován: každá země zde má svou vlastní složku, která 

obsahuje prezentace jednotlivých žáků, prezentaci země a jejích ekologických problémů. 

Prezentace jsou většinou zpracovány formou textových dokumentů a ilustračních fotografií. 

Jen kyperští studenti prezentovali svou zemi též formou multimediální prezentace. Kromě 

složek jednotlivých zemí jsou v tomto Twinspace i dvě složky společné: jedna obsahuje 

dokumenty na téma ochrany životního prostředí, které všechny třídy studovaly, a druhá 

obsahuje návrh společné charty, v níž jsou shrnuty náměty studentů pro zlepšení kvality 

našeho životního prostředí. 

Studentské příspěvky sice obsahují stylistické, gramatické a lexikální chyby, ale je znát, že 

jsou produktem studentů, kteří mají o danou problematiku zájem a jsou schopni se s ní ve 

francouzštině podělit s partnery. Jako příklad uvádím publikovaný příspěvek českých 

studentů o znečištění řeky Labe: 

La qualité de l'eau dans notre région 

Le plus grand fleuve dans notre région est l'Elbe. D'autres rivières sont Ohře, Bílina, Ploučnice.... 

Avant l'année 1989 (notre révolution velure - la fin de l'epoque de totalité) les rivières étaient 

polluées sans aucun égard par la production industrielle et l'eau ménagère. Après l'epoque 

communiste, la situation est meilleur. Pendant dix ans on a grandi vers 250 stations d'épuration 

d'eaux sur l'Elbe. Toutefois l'eau est toujours pollue. 

Dans le fleuve d'Elbe est tout le temps beaucoup d'arsenicum, zincum, cuprum, niccolum et 
l'amendement aussi. Dans notre région il y a une fabrique Lovochetnie, la quelle fait. encrasser le plus 
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et quelle est juste dans notre ville. D'autres le plus grand pollueur dans notre région est: 

Chemopetrol-Litvinov, Spolchemic Ústí nad Labem etc. ...Les fabriques font des grands efforts, mais 

de temps en temps le nombre de produits chimiques, dangereux vont dans les rivières. 

Même la situation dans le fleuve d'Elbe s'améliore et les protecteurs de la nature ont réussi à rentrer 

des saunions et des écrevisses dans notre fleuve. 

V řadě prezentací dalších žáků je znát, že jim ještě chybí dostatečná znalost francouzského 

jazyka, proto si často vypomáhají fotografiemi či tabulkami. Závěrečná společná „charta" je 

však z jazykového hlediska propracovaný dokument (problémem je spíše formátování 

textu). Viz Ilustr. č. 6: 

Je m'engage à respecter notre environnement 

- je ne laisse rien traîner ni en rue ni à l'école (dans la cour de récréation, en 

classe, dans les corridors,...), 

- je trie et j e t te les déchets dans les bonnes poubelles (les conteneurs spéciaux) 

-les canettes et les bouteilles en plastique à part 

le verre 

-les piles usagées à la place prévue pour ça 

-les papiers dans les bacs à papier 

-les ch ejvmçi - g u m s et autres déchets dans la poubelle, 

(...) 

Ilustrace 6: Ukázka ze závěrečné charty na ochranu životního prostředí, projekt Jeune et 

responsable de notre environnement 
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Výsledky jsou publikovány ve veřejném Twinspacu na 

http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=21028 [cit. On-line 10/02/2008] 

La journée d'un étudiant tchèque et grec 

Srovnání životního stylu českého a řeckého studenta. Cílem je zdokonalit se ve francouzštině 

a naučit se používat počítač. Výsledným produktem je videonahrávka, která srovnává 

rozdíly v životě mladého Čecha a Řeka. 

Terre, terrain, territoire, ma région, ma ville, mon village et des satellites pour les observer 

V úvodní fázi se žáci seznámili se softwarovými nástroji určenými k pozorování a rozboru 

satelitních snímků a s nástroji ke studiu digitálních map. Poté ve skupinách řešili několik 

„vědeckých" úkolů. Každá skupina ke svému výzkumu dostala průvodní list, kde se 

dozvěděla podrobnosti a návod k řešení úkolu. Pak se věnovala zpracování určitého tématu: 

lokace, topografie, využití půdy, život v přírodě a plánování zástavby. Žáci pracovali se 

satelitními snímky a též přímo v terénu. Po provedení výzkumu a získání informací se o data 

a zkušenosti podělili se svými partnery. Práce na projektu pokračovala v projektu Comenius. 

Projekt inspirovala asociace ASBL Travaux Public: http://www.travaux-publics.info/. 

V projektu se využívají nástroje vyvinuté v Evropské vesmírné agentuře ESA (Leoworks a 

Eduspace Image Catalogue Viewer): http://www.eduspace.esa.int/ a též viewer ESRI: http:// 

www.esri.com. 

Mýty. legendu a pohádku iako prostředky k obohacení jazyka mládeže a k vzájemnému 

poznávání 

Cílem projektu bylo vzbudit zájem žáků o studium méně rozšířených cizích jazyků, ale též 

jim pomoci ke zlepšení řečových dovedností ve francouzštině. Žáci společně studovali mýty, 

legendy a pohádky z partnerských zemí. K vytváření dokumentů a komunikaci žáci 

používali nové technologie. Tímto projektem se partnerské školy snažily zlepšit sebedůvěru 

mladých chlapců a dívek, rozvinout jejich dovednost pracovat v týmu, zlepšit se 

v jazykovém, ale i tvůrčím vyjádření prostřednictvím her a divadelních scének. Práce na 

projektu začala v rámci projektu Comenius, který byl mezi žáky velmi úspěšný, a proto se 
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partneři rozhodli v této práci pokračovat prostřednictvím eTwinningu. Přidalo se k nim 

několik dalších škol a cílem bylo vytvoření mini-antologie evropských pohádek. 

Výstupy z projektu jsou zveřejněny na webové stránce http://www.vasilesav-comenius.ro 

6.3.3.6 Učitelka č. 6 

Učitelka č. 6 vyučuje francouzský a portugalský jazyk na střední škole v Portugalsku. Má 

téměř 20 let zkušeností s výukou. Aktivně se účastnila evropských projektů Comenius a Jaro 

Evropy. 

Podílí se na několika eTwinningových projektech a přispívá do francouzské sekce 

eTwinningového weblogu pro učitele, který se nachází na evropském portálu 

(http://blog.eun.org/etwinning/francais). Je též školitelkou pro eTwinning v Portugalsku. 

Nové technologie ovládá na pokročilé úrovni a ráda s nimi ve výuce experimentuje. Výhody 

internetových projektů spatřuje v jejich finanční dostupnosti, flexibilitě, možnosti 

přizpůsobit je učebním plánům a také v tom, že nepředstavují riziko pro bezpečnost žáků. 

Nevýhodu vidí v nedostatku fyzického kontaktu s partnerskou zemí. 

Internetové projekty ve výuce cizího jazyka využívá proto, že jde o metodu, která jí vyhovuje 

a motivuje ji v práci. Vzbuzuje zájem žáků, umožňuje jim komunikovat s partnery a více se 

dozvědět o cizích zemích. Žáci se nejen naučí vnímat jiné kultury, ale také ovládat nové 

technologie. Za největší překážku pro integraci projektů považuje předepsané osnovy, 

náročnou přípravu na projektové vyučování, nedostupnost počítačů ve škole a 

nedostatečnou jazykovou úroveň svých žáků. 

Partnery pro své projekty si vybírá na základě věku svých žáků a jejich jazykové úrovně, ale 

též podle tématu, na němž chtějí pracovat. Nejdůležitější však je najít partnera dostatečně 

motivovaného pro práci na projektu. Témata svých projektů se snaží skloubit s učebními 

plány a většinou se nechá inspirovat svými žáky. Ve svých projektech již řešila např. 

následující témata: poznávání druhého, multikulturní dimenze, vztahy mezi zeměmi na 

pobřeží Atlantiku a Středozemního moře. 
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Ve svých projektech využívá celou řadu nových technologií: virtuální prostředí Twinspace 

(především pro organizaci projektu), multimediální prezentace (pro představení žáků); 

video (představení města a žáků), fotografie a obrázky, e-mail (příprava projektu), diskuzní 

fórum (diskuze nad různými tématy), blog (publikování žákovských textů, webový 

magazín), chat (konverzace), wiki (spolupráce žáků na textech), podcasting (písně, názory), 

CmapTools (softwarový nástroj k vytváření myšlenkových map). Nástroje vybírá tak, aby 

byly jednoduše ovladatelné, zdarma a odpovídaly pedagogickým cílům projektu. 

Domnívá se, že ideální délka eTwinningového projektu je jeden rok. Práci na projektech se 

věnuje téměř při každé vyučovací hodině. Žáky hodnotí na základě portfolia, ale též na 

základě jejich přístupu k projektu. V eTwinningových projektech dle jejího názoru žáci 

získali větší motivaci pro studium cizího jazyka, naučili se jazyk používat v autentických 

situacích, zlepšila se kvalita jejich písemného i ústního projevu, získali interkulturní 

dovednosti a naučili se pracovat v týmu. 

Zatím všechny své projekty označuje jako zdařilé. Domnívá se, že je to dáno především 

zájmem účastníků projektu a jejich ochotou zdolávat překážky. Při práci na projektech 

s větším počtem partnerů je velmi důležitá osoba koordinátora, který dohlíží na vývoj 

projektu a je neustále v kontaktu se všemi partnery, aby udržel jejich zájem a nadšení pro 

projekt. 

Sama se ještě s většími problémy nesetkala, ale při eTwinningových školeních se setkává 

s učiteli, kteří zažili následující obtíže: nedostatek kontaktu mezi partnery, technické 

problémy nebo problémy s připojením k internetu, nedostatek technického vybavení a 

nekompatibilní rozvrhy. 

Projekty, na nichž zatím pracuje, jsou nové, ale chtěla by je s menšími variantami 

v budoucnu opakovat. 

V projektech pracuje především proto, že motivují ji a její žáky, a od projektové práce by ji 

mohl odradit pouze jejich nezájem. 
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Rozbor projektu Une famille multiculturelle 

V tomto projektu učitelka č. 6, která působí na Escola Secundária Carlos Amarante, 

spolupracovala s italskou školou Liceo Classico Ruggero Settimo. Projekt byl plánovaný jako 

dlouhodobý. Studentům účastnícím se projektu bylo 15 - 18 let. Cílovými předměty 

v projektu byly francouzština a mateřské jazyky v obou partnerských zemích. Zaměřením se 

však jednalo o projekt multidisciplinární. 

Žáci vyhledávali nejvýznamnější osobnosti své vlasti, a aniž by předem byla stanovena 

určitá kritéria, představili je žákům z partnerských zemí. V prezentaci se snažili vystihnout 

hlavní charakteristické rysy vybraných postav a zdůvodnit, proč je považují za důležité. 

V každé zemi žáci navrhli na základě průzkumů ve škole pět osobností. Partnerské školy pak 

z navržených pěti osobností jednu vybraly. O vybraných osobnostech se pak všechny 

zapojené třídy snažily dozvědět co nejvíce. Projekt doprovázely diskuze na téma 

multikulturalismu prostřednictvím chatu, blogu a diskuzního fóra. Některé příspěvky byly 

též nahrány formou podcastingu. Kromě tříd z evropských zemí (Portugalsko, Španělsko, 

Francie, Itálie, Polsko, Rumunsko a Nizozemí) se projektu zúčastnili i studenti z Peru a 

Beninu. 

Webová stránka s výstupy z projektu se nachází na adrese 

http://nospersonnages.com.sapo.pt/ (projekt skončil na jaře 2006 a některé výstupy už jsou 

k dnešnímu dni - 27. 6. 2008 - bohužel nedostupné). 

6.3.3.7 Učitelka č. 7 

Tato učitelka vystudovala aprobaci anglický a český jazyk, v posledních téměř 20 letech však 

vyučovala pouze angličtinu, a to především na nižším stupni osmiletého gymnázia. Jako 

učitelka působí již více než 20 let. Je držitelkou mnoha národních i evropských 

eTwinningových cen. V roce 2007 získala první místo v národních eTwinningových cenách 

za projekt Music helps us livéM. 

44 Další informace k tomuto projektu lze nalézt na českém eTwinningovém portálu na 
http://www.etwinning.cz/arti cle.php?story=20070903154146615&query=music%2Bhelps%2Bus 
%2Blive [on-line, cit. 27. 8. 2008], 
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Pracovala již v mnoha eTwinningových projektech a je též školitelkou eTwinningu v ČR. 

Zúčastnila se řady národních i mezinárodních eTwinningových setkání a workshopů. 

Považuje se za pokročilou uživatelku informačních a komunikačních technologií. Má již také 

mnoho zkušeností s fyzickými výměnami, ale i s internetovými projekty spolupráce škol, 

jako je např. The Image of the Other, myEurope či Jaro v Evropě. Domnívá se, že oproti 

fyzickým výměnám jsou internetové projekty levnější, lépe se přizpůsobí učebním plánům, 

lze na nich pracovat průběžně a celkově jsou flexibilnější. Přiznává, že návštěva dané země 

může být větší motivací. 

Internetové projekty učitelka č. 7 do svých hodin cizího jazyka zařazuje, jelikož se jedná o 

metodu, která jí vyhovuje a která motivuje studenty. Studenti se též dozvědí více informací o 

jiné evropské zemi a mohou komunikovat se svými partnery. Za největší překážku považuje 

těžkosti při hledání vhodných partnerů. 

Partnery pro své projekty hledá na základě věku žáků, technických možností školy a 

spřízněnosti s pedagogickým protějškem. Nezáleží jí na tom, zda je angličtina v partnerské 

zemi jazykem mateřským či cizím, většinu partnerů však má v zemích, kde se angličtinu žáci 

také učí jako cizí jazyk. Žáci tak mají podobné jazykové znalosti. Pokud spolupráce funguje, 

dává přednost jednomu partnerovi. Např. s řeckou Kavasila High School uskutečnila již 

sedm projektů. Při výběru partnerů je podle ní důležité, aby obě školy projekt zařazovaly do 

běžných hodin a aby třídy byly přibližně stejně velké. 

Téma eTwinningových projektů vybírá na základě učebních plánů anglického jazyka a po 

domluvě s partnerem. Inspiruje se též nápady na portálu eTwinning. Příklady projektů 

učitelky č. 7 lze nalézt na http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/ 

search_in_europe.cfm - Gymnázium Česká Lípa). Další rozbor viz níže. 

Pro výuku cizího jazyka využívá tyto softwarové aplikace: 

• Virtuální prostředí Twinspace: především komunikativní nástroje, jako je e-mail a 

fórum, které slouží k nácviku psané podoby anglického jazyka; 

• Multimediální prezentace: pro rozvoj slovní zásoby, kombinace textu a obrazového 

materiálu (ke kompenzaci nedostatečných jazykových znalostí), dovednost stručně a 

výstižně se vyjádřit; 
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• Video a podcasting: rozvoj ústního projevu, správná výslovnost, nácvik poslechu 

mluveného slova; 

• Chat: používá pouze mezi učiteli. Nevýhodou je, že na většině škol je chat 

jakéhokoliv druhu ze studentských počítačů zakázán; 

• Videokonference: při videokonferenci prostřednictvím nástroje Skype žáci procvičují 

psaní, mluvení, poslech, ale též schopnost porozumět ve ztížených podmínkách, 

protože zvuk nebývá nejlepší; 

• Webové stránky: tvoří sami žáci a procvičují si při tom psanou formu jazyka. 

Nástroje si vybírá na základě následujících kritérií: jsou jednoduše ovladatelné, jsou zdarma, 

odpovídají pedagogickým cílům projektu, umožňují aktivity pro rozvoj jazykových 

dovedností či je doporučuje evropský eTwinningový portál. 

Projekty plánuje tak, aby pokryly zhruba jeden školní rok. Na eTwinningovém projektu ve 

třídě pracuje jednou týdně. Hodnotí některé úkoly, které žáci v rámci projektu vykonali, a 

též přístup žáků k projektu. Domnívá se, že žáci si v eTwinningových projektech zvyknou 

používat cizí jazyk v autentické komunikaci, zlepší se kvalita jejich písemného i ústního 

projevu a získají interkulturní dovednosti. Kromě cizího jazyka se žáci naučí práci v týmu, 

naučí se lépe organizovat práci a lépe ovládat informační a komunikační technologie. 

Pokud se projekt hodí do výuky, využívá jej znovu s jinou třídou. Ne vždy se však povede 

stejně. K pokračování v eTwinningových projektech ji povzbuzuje nadšení žáků, přesvědčení 

o užitečnosti internetových projektů ve výuce cizího jazyka, uznání ze strany rodičů žáků, 

uznání ze strany vedení školy a národní a evropské ceny. Odradit by ji mohly zdravotní 

potíže a nezájem studentů. 

Výstupy z projektů: 

• Weblog: http://et-friendship.blogspot.com/ 

• Webová stránka školy: http://www.gym-cl.cz/ 

• Podcasting: http://www.myvoice.mypodcast.com 
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Rozbor projektu Where do we come from? 

Na projektu se podílí Gymnázium Česká Lípa z České republiky a Kavasila High School 

z Řecka. Žákům je 14 - 15 let a z každé země se projektu účastní 12 žáků. Projekt je plánován 

na dva roky. jazyky komunikace a spolupráce partnerů jsou angličtina, čeština a řečtina. 

Projekt Where do we come from? byl založen na vzájemné korespondenci mezi žáky české a 

řecké školy. Znali se již z předchozího školního roku, kdy projekt začal a kdy se seznamovali 

se svými zeměmi pouze orientačně. Učitelé zeměpisu a dějepisu pomáhali žákům na obou 

stranách s řešením zadaných úkolů. Během druhého roku projektu vznikla malá příručka 

česko-anglicko-řecké konverzace, která bylo doprovázena audiokazetou s nahrávkami z 

obou škol. Druhý rok projektu partneři ukončili vytvořením kuchařské knihy v podobě 

multimediální prezentace. 

Výstupy: 

• na veřejné stránce Twinspace: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm? 

lang=en&cid=248 

• na weblogu http://et-friendship.blogspot.com/ 

• Certifikát kvality: 

http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/search_in_europe.cfm? 

fuseaction=load_ql_detail&qlid=408&schoolid=335 

Rozbor projektu Let's Cross the Bridge 

Na tomto projektu s Gymnáziem v České Lípě spolupracovala řecká škola 90 gymnasio 

Kalamarias. Z české strany se projektu zúčastnilo 16 žáků ve věku 14 - 15 let, z řecké 12 dětí 

ve stejném věku. V české škole se do projektu zapojili čtyři učitelé (angličtina, informatika, 

zeměpis, dějepis), z řecké tři učitelé (informatika, historie, angličtina). Projekt trval jeden 

školní rok. Jazyky komunikace a spolupráce mezi partnery byly angličtina, čeština, řečtina. 

Projekt Let's cross the bridge byl založen na vzájemné korespondenci mezi žáky české a řecké 

školy. Učitelé zeměpisu a dějepisu pomáhali na obou stranách studentům s řešením různých 

úkolů, které se týkaly jejich předmětu. V lednu začali žáci pracovat na druhé části projektu 

Mé město. Zde se začali podrobně věnovat svým městům a pracovali ve skupinách na 
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zadaných tématech. Se svými výsledky se seznamovali pomocí fóra v Twinspace. Tento 

nástroj si natolik oblíbili, že do něj přispívali i mimo vyučování a sami vymýšleli nová 

témata. 

Výstupy: 

• na veřejné stránce Twinspace: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm? 

lang=en&cid=2505 

• na weblogu http://et-friendship.blogspot.com/ 

• Certifikát kvality: 

http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/search_in_europe.cfm? 

fuseaction=load_qI_detail&qlid=462&schoolid=335 

Rozbor projektu Neighbours 

Na tomto projektu spolupracovalo Gymnázium Česká Lípa z České republiky a Gymnázium 

Púchov ze Slovenska. Žákům zapojeným do projektu bylo 11 - 12 let. Plánovaná doba 

projektu byla pět měsíců, ale partneři se rozhodli dále pokračovat. Cílem tohoto projektu 

byla spolupráce české a slovenské školy, společné poznávání historie a kultury dvou 

sousedních zemí. Přestože projekt byl zaměřen především na výuku angličtiny, žáci primy v 

obou školách používali ke komunikaci též svůj mateřský jazyk, a měli tak možnost blíže se 

seznámit s příbuzným slovanským jazykem. Slovenští žáci používali různé způsoby 

virtuální komunikace, které se naučili v hodinách informatiky. Na rozdíl od českých dětí 

mají informatiku již od primy, což byla pro ně výhoda. České děti měly zase náskok v 

angličtině, protože do primy nastupují o rok později než na Slovensku. 

Výstupy: 

• http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=12316 

• http://myvoice.mypodcast.com 

• http://www.gym-cl.cz 

• http://et-friendship.blogspot.com 

• Certifikát kvality: 

http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/search_in_europe.cfm? 

fuseaction=load_ql_detail&qlid=l 0105&schoolid=335 
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Rozbor projektu Music helps us live 

V projektu spolupracovalo gymnázium Česká Lípa a Kavasila High School z Řecka. Z české 

strany se do projektu zapojili učitelé hudební výchovy, výtvarné výchovy, informatiky a 

anglického jazyka, z řecké strany učitelka hudební výchovy, angličtiny a několik učitelů 

výtvarné výchovy. Na obou stranách pracovalo 16 žáků ve stanovených dvojicích. Českým 

žákům bylo 12 let a řeckým 12 - 15 let. Projekt trval jeden školní rok. Ke komunikaci a 

spolupráci mezi partnery sloužila angličtina, doplňkově též čeština, slovenština a řečtina. 

Jednalo se o hudební projekt, ve kterém si žáci vyměnili folkové písně a informovali se o 

jejich vzniku a historii. Zároveň si dopisovali na další témata, aby se lépe poznali. V 

hodinách výtvarné výchovy děti písně ilustrovaly a v hodinách anglického jazyka je 

překládaly do angličtiny. 

Projekt byl pro žáky velkou motivací, jak potvrdila i návštěva třídy, která na projektu 

pracovala, v dubnu 2008. 

Finálním výstupem je zpěvník v několika podobách: tištěné, elektronické a filmové. Na závěr 

školního roku žáci znovu zazpívali všechny písně a nafilmovali je. 

Publikované výstupy z projektu: 

• http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=9069 

• http://et-friendship.blogspot.com 

• http://twins.ceskalipa.org 

• http://www.gym-cl.cz 

• http://www.myvoice.mypodcast.com/ 

• http://www.snahavelka.blog.cz 

• Certifikát kvality: 

http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/search_in_europe.cfm? 

fuseaction=load_ql_detail&qlid=5244&schoolid=335 

Při tvorbě projektu čeští učitelé vycházeli z učebního plánu hudební výchovy pro sedmý 

ročník. Výtvarná část projektu též vychází z osnov pro základní školu, které lze modifikovat 

podle potřeby. V anglickém jazyce se drželi plánu konverzace a překlady písní považovali za 
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práci s textem a překlad, což je nedílnou součástí každého ročníku. Projekt koresponduje se 

vzdělávacími cíli a též se vzdělávacím programem školy. Tento projekt je udržitelný, neboť 

vychází z osnov pro sedmý ročník ZŠ a gymnázií (hudební výchova), dále z osnov pro 

výtvarnou výchovu pro osmý ročník ZŠ a víceletých gymnázií (technika vyjádření 

výtvarného díla)45, je opakovatelný a díky své popularitě je možné jej zopakovat i s jinými 

zeměmi. 

Projekt je příležitostí, jak žákům přiblížit jižní Evropu a řecký národ, který mnozí znají jen z 

turistických míst. Protože s řeckou školou Kavasila High school česká strana spolupracuje od 

úplného počátku eTwinningu, využívají učitelé i aktivity ze starších projektů k tomu, aby 

žákům Řecko přiblížili. Čeští žáci si též uvědomili, že technické vybavení české školy je na 

špičkové úrovni a že jejich možnost účastnit se internetových projektů je daleko jednodušší 

než pro jejich řecké kamarády. Museli přijmout tento fakt a tolerovat nízkou frekvenci 

dopisů z řecké strany. 

Žáci se naučili používat jednotlivé nástroje Twinspace a byli schopni s nimi pracovat i mimo 

školu. Seznámili se též se zmenšováním fotografií, multimediálními prezentacemi, prací s 

podcastingem, prací v blogu, nahráváním jednotlivých písní přes diktafon, mobilní telefon, 

MP3 a podcasting. 

Výsledkem byly nahrávky dvou písní. Řeckou píseň české děti zazpívaly řecky a českou zase 

Řekové česky. V multimediální prezentaci partnerské třídy obě tyto písně porovnaly V obou 

školách měli i další studenti možnost písně zhlédnout v zaslaných videoklipech. Dále 

partneři vytvořili malý zpěvník s ilustracemi studentů a s překlady textů písní do angličtiny. 

6.4 Diskuze 

V této kapitole následuje podrobný komentář a analýza výsledků tří prezentovaných 

výzkumů. 

45 Viz webová stránka ÚIV http://www.uiv.cz/clanek/605/1428 [on-line, cit. 21. 8. 2008]. Viz též příloha 
č. 10. 
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Výzkum c. 1 

Nejprve se zaměřím na výzkum č. 1 - analýzu žádostí podaných učiteli francouzštiny na 

Francouzský institut v roce 2005. V tomto výzkumu mne především zajímalo, jakým 

způsobem učitelé koncipují cestu do Francie, zda jde o pobyt výměnný či spíše studijní cestu, 

zda využívají prvky projektového vyučování, hlavně před výměnou a po výměně, a zda 

plánují specifické aktivity na zlepšení řečových a interkulturních dovedností. Jen okrajově 

jsem sledovala využití informačních a komunikačních technologií. Tyto otázky však bylo 

potřeba přizpůsobit znění formuláře, který koncipoval Francouzský institut. 

Z výsledků vyplývá, že naprostá většina škol, která požádala o grant, jsou školy střední, a to 

především gymnázia. O grant naopak nepožádalo žádné předškolní zařízení, žádná škola 1. 

stupně ani učňovská škola. Mezi žádostmi jsou zastoupeny jen tři školy 2. stupně a dvě vyšší 

odborné školy. Pro toto rozložení škol existuje několik možných důvodů. Za prvé jde o věk 

žáků: cestování do zahraničí je poměrně náročné, a to jak pro dítě, tak pro zodpovědného 

učitele. Proto je pravděpodobné, že se do podobných cest nepouští učitelé na nižších 

stupních škol. Druhým důvodem pro počet zastoupených škol je rozsah, v jakém se na 

daném typu školy francouzština vyučuje. Podle statistických informací ÚIV se ve školním 

roce 2005/2006 učilo FJ na základních školách 7 250 žáků, na středních školách 40 370 žáků a 

na vyšších odborných školách 978 žáků. 

Z 27 škol, které žádost na Francouzský institut podaly, jich 19 žádalo o příspěvek na 

výměnný pobyt a 8 o příspěvek na studijní cestu. Žádosti popisující výměnný pobyt byly 

obecně kvalitnější vzhledem k tomu, jak využívají prvky projektového vyučování, specifické 

aktivity na zlepšení řečových a interkulturních dovedností i informační a komunikační 

technologie. Čtyři případy výměnné spolupráce, k nimž se žádosti vztahují, trvají déle než 

deset let, jedna dokonce začala již v roce 1990. Naopak třináct partnerství trvá méně než čtyři 

roky, přičemž tři z nich jsou na úplném začátku. Opravdu dlouhodobé výměny jsou tedy 

spíše v menšině a výsledky výzkumu ukazují, že udržení dlouhodobé výměny s jednou 

francouzskou partnerskou školou je spíše výjimkou než pravidlem. Zdá se tedy, že není 

příliš perspektivní zaměřovat se v přípravě projektů na udržitelnost partnerství, ale spíše na 

kvalitu každé jazykové výměny. 
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Pro rozbor témat a cílů projektu jsou pro všechny žádosti aplikovány stejné kvalitativní 

indikátory (tzn. reálie a interkulturní dovednosti, řečové dovednosti, mimojazykové 

dovednosti, evropská tematika, pedagogické postupy, motivace, jazykové znalosti), jelikož 

tazatelé na obě tyto otázky odpovídali velmi podobně. Projevuje se zde jistá zmatečnost při 

vyplňování žádostí a poměrně nejasná představa žadatelů o výukových cílech projektu. 

Učitelé by tudíž měli být lépe seznámeni s výukovým potenciálem mezinárodního projektu 

pro výuku cizího jazyka. 

Nejčastěji jsou tématem projektu uvedeným v analyzovaných žádostech reálie, evropská 

tematika a inovativní pedagogické postupy (např. výměna, využití divadla, atd.). Mezi 

nejčastěji uváděné cíle cesty do Francie patří poznání reálií, zlepšení řečových dovedností a 

získání mimojazykových dovedností. 

Pokud jde o reálie, je z výsledků výzkumu patrné, že učitelé kladou větší důraz na 

faktografické informace než na získávání interkulturních dovedností. Poměrně překvapující 

je velký zájem o evropskou tematiku. To patrně souvisí se vstupem ČR do Evropské unie k 1. 

květnu 2004 (žádosti o grant byly podány v roce 2005). Ze žádostí je zřejmý zájem o 

inovativní pedagogické postupy ve výuce, jako je např. využití divadelních postupů, 

mezipředmětové vztahy a podpora autentické komunikace se zahraničními partnery. 

Zmínění evropské tematiky a inovativních pedagogických postupů může však být ovlivněno 

očekáváním žadatele, že tato témata budou při výběru žádostí pozitivně hodnocena. Zůstává 

otázkou, jak témata byla naplněna v praxi. Tento aspekt ale výzkum nezahrnuje. 

Mezi nejdůležitějšími cíli cesty do Francie je uváděno zlepšení řečových dovedností (při 

komunikaci s partnerem, rodinou, v hotelu, v obchodech, při návštěvě památek, která 

proběhne ve francouzštině). Toto zjištění hodnotím jako pozitivní, jelikož každý mezinárodní 

projekt, který probíhá v hodině cizího jazyka, by měl obsahovat explicitní cíle pro rozvoj 

řečových dovedností. Často byly zmíněny i mimojazykové dovednosti, jako je například 

kulturní vzdělávání, sociální dovednosti, vyhledávání a zpracování informací, interkulturní 

a IKT dovednosti. Tento fakt poukazuje na mezipředmětový charakter projektové metody. 

Jako aktivity, které budou po projektu následovat, učitelé nejčastěji citují: přípravu výstavy, 

zveřejnění článků o spolupráci v místním tisku, přivítání studentů z partnerské školy a 
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prezentace projektu na webové stránce školy. Jde tedy nejčastěji o aktivity, které mají 

s projektem a jeho výsledky seznámit školu i místní komunitu. Tímto způsobem se totiž 

může vylepšit profil školy a škola tak může získat více žáků. Dalším cílem těchto aktivit 

může být snaha učitele o pozitivní obraz výměny/studijní cesty ve škole a v místní komunitě, 

aby získala jejich podporu a bylo možno ji opakovat i v budoucnosti. Využití 

výměny/studijní cesty přímo ve výuce je spíše marginální (např. referát, deník z výměny, 

korespondence s francouzskými partnery), což je podle mého názoru škoda, nejen vzhledem 

k velké organizační a finanční náročnosti výměny, ale i vzhledem k motivačnímu náboji pro 

studium cizího jazyka, který výměna většinou v žácích vyvolává. 

Při analýze formulářů jsem věnovala zvláštní pozornost složkám, které utvářejí mezinárodní 

internetový projekt, jak je definován v teoretické části této práce. Mezi tyto složky jsem 

zařadila využívání přeshraniční spolupráce, cílené aktivity na využití cizího jazyka, využití 

informačních a komunikačních technologií a projektové vyučování. Jednotlivé projekty jsem 

se pokusila též ohodnotit z hlediska jednotlivých složek. Každý projekt mohl získat až pět 

bodů za každou z nich. Jestliže projekt získal alespoň dva body, považuji jej z hlediska dané 

složky za přijatelný. 

Pokud jde o využívání přeshraniční spolupráce, je možno vysledovat dvě tendence: za prvé 

jde o využívání implicitní, v němž navrhovatelé projektu předpokládají, že již samotná 

možnost pobytu v cizí zemi a v rodinách zprostředkuje žákům silné zážitky. Tento způsob 

využívání přeshraniční spolupráce má tu nevýhodu, že se nedá zařadit do kurikula a 

neexistuje tak možnost hodnocení žáků. V tomto typu využívání spolupráce bývá též 

podceňována fáze přípravy a následných aktivit, a proto se nevyužije plný potenciál 

spolupráce se zahraničním partnerem a cesty do zahraničí. Aktivity popsané v žádostech 

jsou navíc koncipovány tak, že nedávají dost podnětů pro spolupráci se žáky partnerské 

školy. 

Druhou tendencí je explicitní využívání spolupráce, které spočívá v koncepci specifických 

aktivit zaměřených na zlepšení interkulturních dovedností a seznámení se s reáliemi. Tyto 

aktivity jsou realizovány před, v průběhu (často ve spolupráci s partnerem) či po skončení 

fyzické výměny. Příklady explicitních aktivit v analyzovaných projektech jsou např. 
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vyhledávání informací o regionu, který žáci navštíví, prohlídky s francouzsky mluvícím 

průvodcem (někdy tematicky zaměřené, např. renesance), divadelní představení, humorné 

scénky, psaní deníku během výměny, vypracování informačních brožur, seznámení se 

s významnými osobnostmi regionu, srovnání určitého historického období v obou zemích 

(např. rok 1968 ve Francii a v České republice), společné koncerty či organizace stáží pro 

vybrané studenty. 

Z hlediska využití přeshraniční spolupráce je podle hodnocení použitého v tomto výzkumu 

přijatelných 20 žádostí z celkového počtu 27. Jako přijatelné byly vyhodnoceny ty přihlášky, 

které získaly alespoň dva body z pěti možných. Jak jsem se již zmínila, projekty jsou spíše 

směřovány k osvojení faktografických informací (reálií) a méně se soustředí na interkulturní 

aspekty přeshraniční spolupráce a odbourávání stereotypů. Hlubší interkulturní reflexe se 

však v úspěšné mezinárodní spolupráci jeví jako zásadní a vede k pochopení a respektu 

vlastních kulturních hodnot i kulturních hodnot zahraničních partnerů (Cowley, P., Hanna 

B.-E. 2005). 

Učitelé cizího jazyka, jak ukazují vyplněné žádosti, považují autentické využití cizího jazyka 

při výměně za samozřejmé. Jelikož učitelé nechají této složce MIP „volný průběh", může 

během spolupráce (zde především fyzické výměny) vzniknout konflikt mezi očekáváním 

učitelů a realitou. Důsledkem toho přístupu může být, že studenti komunikují v angličtině 

místo ve francouzštině, či nevědí, o čem komunikovat, následně se straní zahraničních 

partnerů a raději pobývají se svými spolužáky. 

V několika žádostech jsou popsány specifické aktivity zaměřené na rozvoj řečových 

dovedností (např. příprava učebnice na přípravu výměny, v níž se probírá situace 

v rodinách, na cestě, korespondence s partnery). Společný projekt, na který se oba partneři 

připravují a ve kterém společně pracují na aktivitách i finálních produktech, může 

autentickou komunikaci mezi žáky povzbudit a dát jí žádoucí směr. V žádostech se vyskytují 

následující explicitní jazykové aktivity, v nichž je úloha cizího jazyka primární: deníky či 

specifické úkoly určené na dobu výměny, korespondence s partnerem či vzájemná výuka 

mateřského jazyka (viz metoda Tandem). Mezi aktivity, v nichž je úloha cizího jazyka 
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sekundární, lze zařadit: projekty, koncerty, divadelní představení, humorné scénky, 

sportovní utkání či výrobu nástroje. 

V dokumentu European Quality Charter for Mobility (viz příloha č. 11) se konstatuje, že 

dopad jazykových aktivit se zvýší, pokud jsou zařazeny již do přípravy výměny a pokud se 

v nich pokračuje i po skončení fyzické výměny. Ve sledovaném vzorku se učitelé snaží 

využít implicitní aktivity, ale jejich využití před a po výměně se vyskytuje jen v ojedinělých 

případech. Často se jako implicitní aktivita objevuje neřízená e-mailová korespondence. 

Z celkového počtu 27 přihlášek se z hlediska typu a zařazení implicitních jazykových aktivit 

na základě mého hodnocení jeví jako přijatelných 17 žádostí (tyto žádosti získaly více než 

dva body z pěti možných). 

Z analýzy žádostí vyplývá, že učitelé si myslí, že žákům výměna pomůže naučit se cizí jazyk 

a dozvědět se více o tom, jak se žije v cizí zemi. Při výměně však žáci většinou nevědí, o čem 

hovořit, a navíc se před francouzským partnerem za svou úroveň francouzštiny stydí. 

Učitelé doufají, že i jim osobně výměna pomůže vylepšit znalost jazyka a reálií, navíc též 

chtějí poznat vzdělávací systém v jiné zemi a vyměnit si zkušenosti se zahraničními kolegy. 

Přestože ve formuláři žádosti není na téma IKT zařazena žádná otázka, učitelé je zmiňují v 9 

z 27 žádostí. To ukazuje, že IKT se stávají nedílnou součástí mezinárodní spolupráce na 

dálku. Z textů žádostí vyplývá, že učitelé často využívají k přípravě výměny e-mail. Žáci 

jsou též vyzváni k e-mailové korespondenci s partnerem. V žádostech však chybí popis toho, 

jak e-mailová korespondence navazuje na výuku. Dalším vyžívaným nástrojem je Internet, 

ten však slouží pouze k vyhledávání informací o navštíveném regionu. V žádostech většinou 

nejsou obsaženy jasné koncepce aktivit, které by toto vyhledávání směrovaly s ohledem na 

výuku cizího jazyka a reálií. 

Rysy projektové výuky, jak jsou popsány v teoretické části, se objevují ve 23 z celkového 

počtu 27 žádostí. Mezi nejčastější typy projektů patří realizace divadelního představení nebo 

koncertu. Odborné školy v projektech většinou pracují na produktu, který odpovídá 

zaměření školy. Ve většině případů školy na projektu pracují paralelně a spolupráce 

s partnerem většinou není součástí koncepce projektu. Mezipředmětové vztahy se 

v projektech objevují spíše výjimečně, do projektů jsou zařazeny nejčastěji historie a zeměpis, 
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a pak odborné předměty na odborně zaměřených školách. Zařazení projektu do kurikula a 

hodnocení je uvedeno pouze v jedné žádosti. To naznačuje, že výměna a aktivity, které ji 

doprovázejí, je považována spíše za jazykovou praxi než učení a že si učitelé nejsou jisti, jak 

projekt začlenit do jazykové výuky a jak (či vůbec) v projektu hodnotit. Je však třeba 

připomenout, že vhodná forma hodnocení a dbaní na jazykovou správnost by se neměla 

zcela vynechat ani během mezinárodního projektu, protože přílišná tolerance učitelů i žáků k 

chybě by mohla vést k primitivnímu a nejasnému vyjadřování v cizím jazyce. 

Na základě analýzy všech složek MIP, které jsou popsány v teoretické části práce, je možno 

20 žádostí hodnotit jako přijatelných. Využití projektového vyučování, aktivit pro výuku 

cizího jazyka a posílení přeshraniční spolupráce je uspokojivé, a navíc lze pozorovat 

postupné zavádění IKT. Existují však možnosti zlepšení, jako je např. způsob využití 

informačních a komunikačních technologií, koncepce aktivit určených na rozvoj jazykových 

a interkulturních dovedností, příprava fyzické výměny a následná spolupráce, či 

prohloubení přímé spolupráce s partnerem na společném projektu. 

Výzkum c. 2 

Druhou částí empirického výzkumu bylo dotazníkové šetření mezi učiteli francouzštiny, 

kteří se zúčastnili přednášky o eTwinningu v rámci Sympozia učitelů francouzštiny 

v Poděbradech v listopadu 2005. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaký je profil učitele 

francouzštiny, který se zajímá o využití MIP ve výuce. Dotazníkové šetření též zjišťuje, zda 

učitelé již spolupracují se zahraniční školou, jakým způsobem využívají IKT a prvky 

projektového vyučování v této spolupráci a jak této spolupráce využívají ve výuce 

francouzského jazyka. 

Účastníky této přednášky, a tudíž i respondenty výzkumu byly pouze ženy. Přibližně 

polovina z nich vyučuje francouzštinu v kombinaci s dalším jazykem (převážně českým) a 

druhá polovina vyučuje nejazykový předmět. Z dotazníku vyplývá, že aprobace nehraje roli 

při tematické koncepci případných mezinárodních internetových projektů. Nepotvrdil se 

tedy můj původní předpoklad, že učitel, který vyučuje cizí jazyk a nejazykový předmět, by 

se častěji zapojoval do mezinárodních projektů. Většina respondentek (13) vyučuje více než 

25 let. Je zajímavé, že o eTwinning mají zájem i starší učitelé, přesto, že by se dalo 
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předpokládat, že nové technologie budou spíše doménou mladších pedagogů- Metodologie 

mezinárodních internetových projektů, jak ukazuje výzkum, vyžaduje kromě znalosti práce s 

IKT mnoho dalších - především didaktických a organizačních zkušeností, které jsou naopak 

silnou stránkou zkušenějších učitelů. Velká většina dotázaných vyučuje na gymnáziu (16) a 

tudíž se zaměřuje na „akademičtější" pojetí výuky cizího jazyka. Jen dvě z respondentek 

vyučují na střední odborné škole. Typ školy, kde se francouzština vyučuje, hraje roli při 

výběru tematiky mezinárodního projektu. Většina přítomných působí na školách státních, 

které nejsou speciálně zaměřeny na výuku cizích jazyků. Nepotvrdil se tedy předpoklad, že 

by MIP byly ve větší míře realizovány na soukromých školách či školách zaměřených na 

výuku cizích jazyků. 

Pokud jde o znalost práce na počítači, většina respondentek ovládá základní funkce e-mailu, 

Internetu a textového editoru, a asi čtvrtina se považuje za pokročilé uživatele jmenovaných 

funkcí. Jen jedna respondentka explicitně uvedla, že počítač k výuce nepoužívá. Počítač je 

většinou využíván pouze k vyhledávání informací na internetu. Žádná z respondentek 

neuměla v době výzkumu využívat weblogy či virtuální výukové prostředí. V kvalitních 

mezinárodních internetových projektech se však např. weblogy a další aplikace Webu 2.046 

hojně používají (viz rozbor případových studií). I v Bulletinu pro učitele francouzštiny se v 

letech 2007 a 2008 objevila celá řada článků na využití internetových aplikací ve výuce (např. 

Trtíková, Lazar, Šmídová, Škodová). Učitelé by však neměli podlehnout dojmu, že pouhé 

použití určitého softwaru vede k inovaci výuky. Naopak, důkladná příprava a volba 

softwaru, který umožňuje splnit cíle jazykového vyučování, je klíčová. Jako nevhodný 

způsob využití IKT pro výuku cizího jazyka mi připadá např. využití weblogu k zadávání 

gramatických cvičení. 

Se spoluprací se zahraniční školou formou fyzických výměn má zkušenost 14 z 20 

respondentek. To představuje většinu přítomných učitelů a poukazuje na popularitu 

mezinárodní spolupráce škol mezi učiteli francouzského jazyka v ČR. Ve čtyřech případech 

tato spolupráce trvá více než dvanáct let. Stejně jako v předchozím výzkumu se zde 

potvrzuje, že dlouhodobá partnerství jsou spíše výjimečná. Nejčastějším důvodem 

46 Web 2.0 je termín, který označuje proměnu trendů v používání Internetu. Tato změna spočívá ve 
větším důrazu na kreativitu, sdílení informací a spolupráci mezi uživateli. Více viz Wikipedia: 
http://en.wikipedia.Org/wiki/Web_2.0 [on-line 27. 8. 2008]. 
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k ukončení výměn je odchod koordinátora ze školy či nezájem partnerské strany o další 

spolupráci. Respondentky ve velké většině organizují výměny se školou ve Francii (13). 

V dotazníku v i l případech učitelé uvedli, že by měli zájem i o spolupráci ve francouzštině 

se školou v nefrankofonní zemi. Hlavním důvodem je, že od takového typu výměny 

očekávají, že studenti by měli obdobnou jazykovou úroveň, měli by menší obavy z mluvení a 

také by měli možnost poznat jinou zemi. Tato zkušenost by byla větší motivací pro praktické 

používání řečových dovedností. Některé respondentky tuto spolupráci nepovažují za 

reálnou z časových důvodů, či se obávají, že žáci získají špatné návyky ve francouzštině. Zde 

je zajímavé upozornit na následující paradox: při výměně s partnerem z nefrankofonní země 

by žáci měli dle učitelů menší obavy z mluvení, ale byli by vystaveni většímu riziku získání 

špatných návyků ve francouzštině. Je na učiteli, aby posoudil, zda jazyková úroveň jeho 

žáků je taková, aby jim umožnila bez pocitu méněcennosti komunikovat s rodilým mluvčím. 

Je-li znalost francouzština nedostatečná, snadno se totiž může stát, že český a francouzský 

žák nakonec budou raději komunikovat anglicky, kde budou oba v obdobné pozici. Z 

výzkumu nevyplývá, že by si učitelé francouzštiny v ČR uvědomili fakt, že francouzští 

partneři o výměnou spolupráci ztrácejí zájem, protože pro její pokračování nemají stejnou 

motivaci, tzn. naučit se jazyk partnerské země. 

Nadpoloviční většina dotázaných má již také zkušenosti ve spolupráci, jejímž cílem není 

fyzická výměna žáků. Většinou spolupracují formou klasické či e-mailové korespondence. 

Pouze dvě učitelky mají zkušenosti z evropského programu Comenius, což poukazuje na to, 

že učitelky považovaly za schůdnější a flexibilnější získat finanční prostředky od rodičů 

žáků, než administrativní cestou žádat o grant na spolupráci se zahraniční školou, která 

musí probíhat podle přesně stanovených podmínek pro získání grantu (tzn. počet žáků, 

termín výjezdu, trvání výměny, atd.). 

Tři čtvrtiny dotázaných učitelek se domnívají, že partneři by i o tuto formu spolupráce měli 

zájem. Za výhodu virtuální spolupráce většinou považují to, že je časově nenáročná a lze ji 

přizpůsobit osnovám. Naopak nevýhodu virtuální spolupráce vidí především ve 

skutečnosti, že studenti touží po reálném setkání se svými zahraničními kamarády. 

Domnívají se, že v ideálním případě by se jednou za dva roky měla uskutečnit fyzická 

výměna. Je třeba dodat, že fyzické výměny jsou doposud většinou financovány rodiči žáků. 
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Učitelé i někteří žáci se tak mohou ocitnout v situaci, že se z finančních důvodů fyzické 

výměny zúčastnit nemohou. Tato překážka samozřejmě neexistuje v případě virtuální 

spolupráce. 

Většina dotázaných učitelek je v kontaktu se svým pedagogickým protějškem 

prostřednictvím e-mailu. Ve velké většině případů si vyměňují i pedagogické zkušenosti z 

výuky a informují se o vzdělávacím systému ve svých zemích (pouze jedna respondentka 

uvedla, že si s učitelem z partnerské školy zkušenosti nevyměňují). K výměně těchto 

zkušeností však většinou dochází jen při osobním setkání. 

Pokud jde o spolupráci na dálku, která předchází výměně, většina respondentek dává 

přednost klasické a e-mailové korespondenci, přípravě společného projektu (např. divadelní 

představení, sportovní utkání, průzkum na určité téma) či tvorbě takzvaného „dossier", 

který může obsahovat např. plán pobytu, praktické rady či kulturní informace o dané 

oblasti. Během výměny pak žáci mají za úkol přednést referáty k navštíveným místům (12), 

pracovat na společném projektu či vyplnit pracovní listy pro pobyt v rodinách. Velký důraz 

je tudíž kladen především na reálie a interkulturní dovednosti. Po výměně má většina aktivit 

charakter spíše propagační: velmi častá je publikace článků v tisku či na webu nebo výstava 

fotografií ve škole. Z jazykových aktivit se i po výměně nejčastěji realizuje e-mailová 

korespondence. Některé prvky spolupráce jsou zařazeny do běžné výuky, a tudíž i do 

hodnocení. Jde např. o referáty, písemné práce či témata v ústní části maturitní zkoušky. Jen 

jedna respondentka explicitně uvedla, že výměnu formálně nehodnotí. Příčinou může být 

skutečnost, že provádět hodnocení tradiční formou je v projektu spolupráce škol nesnadné. 

Na otázku zaměřenou na využití mezipředmětových vztahů v mezinárodní spolupráci škol, 

bylo nejčastější odpovědí „ne či málo", jen v několika málo případech francouzštináři 

spolupracují s učiteli zeměpisu, dějepisu, výtvarné výchovy a informatiky. Toto zjištění 

ukazuje, že veškerá práce v projektu leží na učiteli cizího jazyka a může vést k jeho 

přetěžování. Učitel cizího jazyka též nemůže mít všechny dovednosti nutné pro realizaci 

mezinárodního projektu, který má často mezipředmětový charakter, což vede ke snížení 

kvality projektu. 
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Většina dotázaných se shodla na tom, že mezinárodní spolupráce má velký přínos pro 

zúčastněné žáky, a to především v oblasti znalosti reálií, jazykových znalostí a řečových 

dovedností, interkulturních dovedností a sociálních dovedností. Přínos pro učitele se na 

základě odpovědí nezdá být tak vysoký jako přínos pro žáky. Přesto je mezinárodní 

spolupráce učiteli hodnocena kladně, protože jim přináší nové nápady a zkušenosti pro 

pedagogickou praxi, nové přátelské vztahy a nezanedbatelné je též setkání se žáky mimo 

školu. Toto vzájemné poznání mezi učiteli a žáky má pak pozitivní dopad na další výuku 

francouzštiny ve třídě. Mezinárodní spolupráce je pozitivní též pro školu, neboť pozvedá její 

profil. Významná je i role mezinárodní spolupráce pro pozici francouzského jazyka ve škole. 

Tato spolupráce klade vysoké nároky na učitele, jelikož její příprava a organizace je velmi 

náročná, a to nejen časově. Pozitivním rysem je, že mezinárodní spolupráce je pro učitele 

příležitostí neustále se vzdělávat. Učitelé mají navíc během fyzické výměny velkou 

odpovědnost. Jako rizika, která výměnu doprovází, nejčastěji zmiňují nebezpečí úrazu a 

odpovědnost za žáky po celou dobu pobyty. Je však zajímavé, že tato rizika nejsou mezi 

důvody, proč by dotázaní učitelé v organizaci výměn nepokračovali. Naopak odradit by je 

mohly finanční problémy, časová náročnost či požadavky maturit nebo přijímacích zkoušek. 

Tři respondentky uvedly, že by je od další organizace výměn nemohlo odradit nic. 

Výzkum č. 3 

Na rozdíl od prvních dvou výzkumů, které jsou zaměřeny na pojetí projektového vyučování 

v rámci fyzické výměny (výzkum č. 1) a na připravenost učitelů pracovat na mezinárodních 

internetových projektech (výzkum č. 2), se případové studie, které jsou součástí třetího 

výzkumu, zaměřují na rozbor kvalitních mezinárodních internetových projektů 

realizovaných v rámci výuky cizího jazyka. 

Cílem tohoto výzkumu bylo vybrat pokud možno modelové projekty MIP pro výuku cizího 

jazyka. Respondenty sedmi případových studií jsou učitelé francouzštiny z různých 

evropských zemí (na rozdíl od výše jmenovaných výzkumů, jejichž respondenty jsou čeští 

učitelé francouzského jazyka). Jen v jednom případě je popsána zkušenost české vyučující 

francouzštiny. Je tomu tak proto, že se mi nepodařilo nalézt více českých vyučujících 

francouzštiny, kteří by byli autory projektů odpovídajících definici MIP popsané v této práci 
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a srovnatelných s jinými kvalitními MIP na evropské úrovni. Naopak jsem se rozhodla mezi 

případové studie zařadit projekty jedné české vyučující anglického jazyka, které jsou 

důkazem toho, že v českých školách vznikají velmi kvalitní MIP zaměřené na výuku cizího 

jazyka. 

Všech sedm vyučujících jsou opět ženy a kromě učitelky č. 7 vyučují francouzský jazyk, často 

v kombinaci s dalším cizím jazykem. Většinou vyučují na všeobecných středních školách, a 

to v šesti evropských zemích: Belgii (vlámská část), Itálii, Norsku, Rakousku, Portugalsku a 

České republice. Pozice francouzštiny jako cizího jazyka se ve jmenovaných zemích liší. 

V Itálii a Portugalsku má výuka francouzského jazyka dlouhou tradici, a francouzština je 

navíc příbuzná mateřskému jazyku žáků, což může být v práci na MIP výhodou (srov. 

intercompréhension47). Tato výhoda se projevila např. v projektu Génie du lieu et de culture 

européenne, kde francouzští a italští studenti pracovali na poměrně náročných literárních 

tématech (např. texty od Baudelaira, Marivauxe). Vzhledem k podobnosti francouzštiny a 

italštiny však italští studenti rozuměli i náročnějším textům ve francouzském jazyce. Jedná se 

též o jeden z mála kvalitních MIP zaměřených na výuku francouzštiny, při kterém italští 

žáci, kteří se francouzštinu učí jako cizí jazyk, spolupracují s rodilými mluvčími. Ti se však 

učili italštinu jako cizí jazyk, takže měli motivaci pracovat právě s italskými partnery. 

V Belgii je francouzština sice oficiálním jazykem, ale je nutné připomenout, že pozice 

francouzštiny ve vlámské části je velmi nestabilní a žáci se ji často odmítají učit, protože je 

vnímána jako jazyk „povinný" a jako jazyk bývalých „utlačovatelů". Ani současná politická 

situace v Belgii není pro výuku francouzštiny jako cizího jazyka ve Flandrech příznivá. 

V ostatních jmenovaných zemích je francouzština většinou druhým až třetím cizím jazykem, 

který se žáci ve škole učí. 

Skutečnost, že učitelé, kteří jsou předmětem případových studií, mají většinou více než 

dvacet let zkušeností, může být dalším důkazem toho, že pro realizaci kvalitních MIP 

nehraje klíčovou roli znalost práce s IKT, ale spíše pedagogické schopnosti a zkušenosti 

učitelů. Toto zjištění vyvrací představu, že projektové vyučování, využití technologií a 

47 Cuq (2003, s. 136) tento termín definuje následovně: „II s'agit de développer, par une méthodologie 
a p p r o p r i é e , la compréhension réciproque de sujets locuteurs de langues génétiquement apparentées 
(ou langues voisines) comme les langues romanes, à partir de l'usage par chacun de sa propre 
langue." 
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inovativní postupy mohou nahradit výuku vedenou kompetentním a zkušeným pedagogem. 

Učitelky participující na této části výzkumu jsou přesvědčené o pozitivním dopadu MIP na 

žáky, práce na MIP je těší a v oblasti MIP (konkrétně eTwinningu) se nadále aktivně 

vzdělávají, a to jak v národních, tak v mezinárodních workshopech. Respondentky mají též 

řadu dalších zkušeností v mezinárodní spolupráci škol, především v projektech Comenius a 

Jaro Evropy. V práci na eTwinningových projektech je povzbuzuje především zájem žáků, 

jejich rodičů a vedení školy. 

Někteří učitelé (učitelka č. 4) mají tendenci eTwinning použít pouze k vyhledávání partnerů 

a společný projekt neformalizují registrací projektu na evropském portálu. Tato forma 

využití eTwinningu je možná, učitelé však ztrácejí příležitost získat ocenění pro své projekty. 

Je též škoda, že ne všechny učitelky představené v případových studiích využívají možnosti 

publikovat výsledky projektů na Internetu. Publikace výsledků projektu je motivací pro 

žáky, kteří se navíc o výsledky projektu mohou snadno podělit se svým okolím (rodinou a 

kamarády), a vzbudit tak zájem o tento způsob práce v místní komunitě. Kromě toho se 

ochuzují o příležitost získat pro svůj projekt další ocenění. 

Respondentky v případových studiích mají k MIP a především eTwinningu velmi kladný 

postoj. Např. učitelka č. 1 oceňuje, že s těmito projekty není spojeno tolik administrativy jako 

s projekty Comenius. Je však třeba dodat, že v projektech Comenius školy získávají finanční 

prostředky na mobilitu učitelů a žáků, pro které je nutno doložit podklady. Respondentky 

jsou vesměs toho názoru, že optimální forma využití spolupráce škol ve výuce jazyků by 

měla zahrnovat nejen virtuální spolupráci, ale i fyzickou výměnu. Oproti tomu učitelka č. 2 

nevidí žádné nevýhody MIP ve srovnání s fyzickými výměnami. Většina MIP realizovaných 

těmito učitelkami je zasazena do kurikula a obsahuje explicitní cíle pro rozvoj řečových 

dovedností. Objevují se i nové formy hodnocení: např. francouzský profesor opravuje 

písemné práce italských žáků v projektu Génie du lieu et culture européenne, společné 

hodnotící tabulky v projektu Planète @dos učitelky č. 1 a učitelky č. 2 (viz příloha č. 8), 

hodnocení formou portfolia (učitelka č. 3). Pedagogická inovace se často netýká pouze 

kreativního využití nových technologií, jako jsou např. weblogy, wiki či podcasting, pro 

výuku cizích jazyků. V projektech sledovaných pedagogů se setkáme i s dalšími 

inovativními postupy, jako je např. CLIL (např. učitelka č. 4 realizovala projekt s cílem 
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porovnat v angličtině hodinu biologie mezi belgickými a rakouskými žáky). Většina 

respondentek volí poměrně intenzivní frekvenci spolupráce s partnerem (alespoň jednou 

týdně). Pravidelná spolupráce mezi učiteli a žáky vede k intenzivnější vzájemné interakci. 

Pouze učitelka č. 5 na eTwinningovém projektu s žáky pracuje pouze několikrát měsíčně a 

poměrné krátkou dobu ( 3 - 6 měsíců). V tomto případě se učitelé domluví na tématu, žáci jej 

uskuteční ve třídě (bez interakce s partnery) a výsledky partnerům zašlou. Učitelky se 

v několika případech zmiňují, že preferují změnu partnera po ukončení projektu. Jako 

důvody často označují to, že žáci i učitelé mají možnost poznat jinou zemi a projekt získává 

jiný charakter. 

Z hlediska interkulturní výuky je zajímavé sledovat, že jedním z témat projektu Planete @dos 

(projekt realizovaný učitelkou č. 1 a učitelkou č. 2) bylo společné psaní příběhů o lásce u 

příležitosti svátku sv. Valentýna. Tento svátek však není tradicí ani v jedné z partnerských 

zemí (vlámská část Belgie a Itálie), nesvědčí tedy o vzájemném poznávání kultur, ale spíše o 

postupující globalizaci. V současné době je však tento svátek mezi mladými lidmi velmi 

populární, proto se i tato aktivita setkala s úspěchem. 

Ačkoli projekty prezentované v případových studií jsou velmi kvalitní, i zde se občas 

můžeme setkat s nedostatky. Řada učitelek z případových studií se domnívá, že v rámci 

školy je např. slabé propojení mezi učiteli různých předmětů. Někteří se domnívají, že není 

snadné najít vhodného partnera, který by projekt též zařazoval do hodin cizího jazyka a byl 

ochoten o projektu dostatečně komunikovat. Několikrát též padl názor, že žáci jsou pro práci 

v projektu nedostatečně jazykově vybaveni. 

Na základě uvedených výzkumů lze usoudit, že hlavními předpoklady pro kvalitní využití 

MIP ve výuce cizích jazyků (hypotéza č. 1) jsou především motivace a dovednosti učitelů. 

Motivaci učitelů podporuje jakákoli forma ocenění na školní, místní, národní či evropské 

úrovni. Učitelé musí mít dostatek pedagogických a didaktických zkušeností a neustále se 

vzdělávat v oblasti didaktiky cizího jazyka, mezinárodní spolupráce škol, využívání IKT a 

projektového vyučování. Dalším faktorem pro kvalitní využití MIP ve výuce je motivace 

žáků a dostatečné technické vybavení školy. 
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Z uvedených výzkumů vyplývá, že kvalitní MIP, vhodné pro výuku cizího jazyka, mají 

následující rysy (hypotéza č. 2): 

• rozvoj řečových a interk.ulturních dovedností patří mezi explicitní cíle těchto 

projektů, přičemž interkulturní reflexe převažuje nad studiem reálií; 

• IKT jsou kreativně využity s cílem osvojení řečových dovedností; 

• všichni zainteresovaní partneři jsou v podobné pozici vůči cílovému cizímu jazyku, 

který se v projektu používá; 

• tyto MIP charakterizuje zařazení do kurikula, rozpracované mezipředmětové vztahy 

a vhodné formy hodnocení; 

• základem jejich úspěchu je pravidelná komunikace mezi učiteli a společné plánování 

projektu; 

• probíhá častá, didakticky propracovaná, interakce mezi žáky ze spolupracujících 

škol; 

• MIP používají konstruktivistické postupy a je v nich kladen důraz na aktivní přístup 

žáků; 

• všichni partneři se na realizaci projektu podílejí rovnoměrně; 

• virtuální spolupráce je kombinována s fyzickou výměnou. 

Ve výzkumu č. 3 jsou prezentovány příklady MIP, které by se daly aplikovat ve výuce 

francouzštiny jako cizího jazyka v ČR (hypotéza č. 3). Především učitelky č. 1 (belgická 

učitelka francouzštiny), č. 2 (italská učitelka francouzštiny) a č. 7 (česká učitelka angličtiny) 

již získaly za své projekty celou řadu národních i evropských ocenění, a můžeme je tedy 

právem považovat za příklady projektů vysoké kvality. Společný projekt učitelky č. 1 a č. 2 -

Planéte <®dos - získal v roce 2008 1. cenu v evropských eTwinningových cenách48, Stalo se tak 
až poté, co se projekt stal součástí tohoto výzkumu. Je potěšující, že společnému projektu 

dvou učitelek francouzštiny se dostalo tak významného ocenění. Projekty české učitelky 

angličtiny (učitelka č. 7) vyhrály několik národních cen a již dvakrát ze sebou se dostaly mezi 

nejlepší projekty i na evropské úrovni. Projekty všech tří zmíněných učitelek charakterizuje 

kreativní využívání technologií pro výuku cizího jazyka a přirozené zapojení MIP do běžné 

výuky a hodnocení. Nejlepší projekty jsou většinou kombinované s fyzickou výměnou. Ta 

4K Viz evropský eTwinningový portál: 
http://www.etwinning.net/ww/cz/pub/etwinning/awards/prizes.htm [on-line, citováno 21. 8. 2008]. 
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provázela jak oceněný projekt mezi učitelkou č. 1 a učitelkou č. 2, tak nejlepší projekty 

učitelky č. 7 s řeckými partnery49. Nečekané překvapení mi však způsobila změna 

eTwinningového portálu v září 2008, která vedla ke změně internetových adres směřujících k 

publikovaným produktům vybraných projektů. Tento fakt je však též důkazem poměrně 

rychlé pomíjivosti dat zveřejněných na Internetu. 

Výzkumy č. 1 a 2. mapují současnou situaci ve využívání mezinárodní spolupráce škol, IKT 

a projektového vyučování ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka v ČR, zato případové 

studie (výzkum č. 3) prezentují kvalitní modely MIP realizované především ve výuce 

francouzštiny jako cizího jazyka v různých evropských zemích. Podrobnější srovnání 

výsledků těchto výzkumů a doporučení pro aplikaci MIP ve výuce francouzského jazyka v 

České republice se nachází v následující kapitole. 

49 Viz český eTwinningový portál: http://www.etwinning.cz/article.php?story=20071019141452338 [on-
line, citováno 21.8. 2008]. 

1 5 1 

http://www.etwinning.cz/article.php?story=20071019141452338


7. Doporučení pro aplikaci MIP do výuky FJ v ČR 

V této kapitole následuje návrh doporučení, jak optimalizovat využití mezinárodních 

internetových projektů ve výuce francouzského jazyka na základních a středních školách 

v České republice. Doporučení se opírají o teoretický model mezinárodního internetového 

projektu, který je popsán v úvodní části této práce, a především o výsledky empirického 

výzkumu. Doporučení jsou rozdělena podle jednotlivých složek, které mezinárodní 

internetový projekt utvářejí a jimiž jsou projektové vyučování, IKT, cizí jazyk a přeshraniční 

spolupráce. Jak jsou tyto složky vnímány ve výuce francouzštiny v ČR, sledují výzkumy č. 1 

a č. 2. Případové studie (výzkum č. 3) naopak nabízejí konkrétní modely, které mohou 

učitele francouzštiny v ČR inspirovat k následování. Následující doporučení (pro 

přehlednost zvýrazněna tučně) proto vyplývají především z pozitivních rysů 

prezentovaných případových studií. 

Prvky projektového vyučování 

Školní výměny organizované českými učiteli francouzštiny, jak ukazuje výzkum č. 1 a č. 2, 

projektovou dimenzi často postrádají a jedná se spíše o poznávací zájezdy primárně určené 

k seznámení se s reáliemi dané jazykové oblasti. Naopak MIP popsané v případových 

studiích kladou důraz na projektovou složku, která se vyznačuje aktivní spoluprací 

s partnerem. 

Z výzkumů č. 1 a 2. vyplývá, že projekty mezinárodní spolupráce škol (např. školní výměny) 

jsou jen okrajově součástí učebních plánů. Projekty, které jsou velmi populární, jako např. 

divadelní představení, jsou sice pro žáky vysoce motivující a podporují učení se cizímu 

jazyku, většinou však na nich žáci i učitelé musí pracovat mimo běžnou výuku. Tento fakt 

pak může způsobit, že na takových projektech pracují jen nejmotivovanější učitelé a žáci, a 

mezinárodní spolupráce škol se tak stává výsadou jen malé skupinky nadšenců. 

Z případových studií naopak vyplývá, že učitelé, kteří MIP realizují většinou se všemi svými 

žáky, projekty plánují tak, aby jimi pokryli učivo, které by stejně podle učebních plánů 

museli probrat. MIP se stává nedílnou součástí vyučování, na níž mohou participovat 
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všichni žáci. I v českém kontextu se MIP dají zařadit do školních vzdělávacích plánů, jak 

to dokazuje např. projekt Music helps us live, který realizovala učitelka č. 7. (viz příloha č. 10). 

Postup, jak navrhnout rámec pro přípravu tematických celků (lze aplikovat na MIP) a jejich 

rozdělení do hodin a učebních činností, popisuje Pasch (Pasch 2003, s.183) schematicky takto: 

„Činnosti by měly být stavebními kameny dobře připravených a uspořádaných témat a 

hodin, které žákům pomohou dosáhnout specifických učebních výsledků. Ani hodiny by 

neměly být izolovanými událostmi. Jsou-li seřazeny do tematických celků, vedou 

systematicky k dosažení dlouhodobějších cílů, jejichž jádrem jsou užitečné dovednosti a 

poznatky potřebné pro každodenní život." 

Jestliže je projekt zasazen do učebních plánů, jak je tomu často v projektech prezentovaných 

ve výzkumu č. 3., učitelé též více experimentují s novými způsoby hodnocení, jako je např. 

portfolio či společně stanovená kritéria pro hodnocení práce žáků v projektu. Z výzkumů č. 

1. a 2. lze naopak vyvodit, že hodnocení v mezinárodní spolupráci škol, jak ji pojímají 

sledovaní učitelé v ČR, probíhá víceméně tradičním způsobem, jako je např. referát, písemná 

práce, součást ústní maturitní zkoušky. 

Z výzkumů č. 1 a 2 je zřejmé, že mezipředmětové vztahy zůstávají v mezinárodní spolupráci 

českých škol poněkud stranou. Nejkvalitnější MIP však mezipředmětové vztahy velmi 

citlivě využívají, jako je tomu např. v projektu Music helps us live, který realizovala učitelka 

č. 7. Došlo zde k propojení anglického jazyka s hudební a výtvarnou výchovou a s využitím 

IKT vypomohli učitelé informatiky. 

Jak dokazují případové studie, nejúspěšnější projekty staví na konstruktivistických 

postupech a je v nich kladen důraz na aktivní přístup žáků. Všichni žáci jsou do projektu 

aktivně zapojení buď tím, že na zadaných úkolech pracují v tandemu s žáky z partnerských 

škol (např. projekt č. 7), či ve skupinové práci, která odráží individuální dovednosti žáků 

(např. technické, jazykové či tvůrčí dovednosti). 

Případové studie ukazují, že v aktivních a pedagogicky přínosných MIP je vyšší frekvence 

práce na projektu - přibližně jednou týdně během jednoho školního roku. Z výzkumů č. 1 a 

2 ale vyplývá, že spolupráce českých škol je většinou omezena jen na dobu trvání fyzické 
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výměny či bezprostředně před a po ní. Někdy je doprovázena klasickou či e-mailovou 

korespondencí mezi žáky, která však zpravidla není integrovaná do výuky. 

Informační a komunikační technologie 

Výzkumy č. 1 a 2 ukazují, že sledovaní učitelé v ČR nejčastěji v rámci mezinárodní 

spolupráce škol v hodinách francouzštiny používají Internet, a to k vyhledání informací 

týkajících se plánované cesty a hostitelské školy. Učitelé se však nezmiňují o tom, že by toto 

vyhledávání bylo koncipované z hlediska didaktiky výuky cizího jazyka. Dalším nástrojem, 

který se poměrně často využívá je e-mail. Ten většinou slouží především učitelům 

k organizaci výměny. Žáci (často na bázi dobrovolnosti) si přes e-mail mohou vyměnit první 

informace se svým protějškem. Velmi ojediněle se vyskytlo použití multimediální prezentace 

k představení vlastní školy/města. 

Naopak případové studie nabízejí celou řadu kreativních možností, jak různé IKT nástroje, 

např. Skype, weblog, wiki, virtuální výukové prostředí či podcasting, využít k efektivní 

komunikaci a spolupráci s partnerem, a tím i zlepšení řečových dovedností studentů. 

Případové studie jsou důkazem, že experimentování s novými technologiemi není 

vyhrazeno jen počítačovým odborníkům, ale že mohou velmi dobře posloužit i zkušeným 

pedagogům, kteří mají zájem dále se vzdělávat a nemají strach zavádět nové metody do 

výuky. 

Cizí jazyk 

Z úhlu pohledu této práce by projekt i využití IKT mělo především směřovat ke zkvalitnění 

výuky cizího jazyka. Výzkumy č. 1 a 2 ukazují, že v „tradičním" pojetí mezinárodní 

spolupráce škol je hlavní důraz kladen na seznámení se s reáliemi. Z případových studií 

oproti tomu vyplývá, že v kvalitním MIP zaměřeném na výuku cizího jazyka je hlavní důraz 

kladen na procvičování řečových dovedností prostřednictvím rozhovorů v chatech či 

videokonferencích, debat v diskuzních fórech či publikováním písemných příspěvků na 

weblozích, webových magazínech a webových stránkách. MIP popsané v případových 

studiích obsahují řadu aktivit na zlepšení řečových dovedností, které učitelé z partnerských 

1 5 4 



škol koncipovali společně. Řečové dovednosti v případových studiích zpravidla figurují 

mezi výukovými cíli projektu. 

Z výzkumů č. 1 a 2 též vyplývá, že čeští učitelé francouzského jazyka se orientují především 

na spolupráci s francouzskými školami, ačkoliv přiznávají, že tento typ spolupráce často 

naráží na nezájem z francouzské strany. Tato spolupráce je samozřejmě přínosná a má i řadu 

výhod („žáci touží poznat Francii a Francouze"). MIP umožňují virtuální spolupráci i 

s dalšími frankofonními zeměmi, nejen v Evropě, ale i se zeměmi, v nichž se žáci též 

francouzštinu učí jako cizí jazyk (viz učitelka č. 5). Jeden učitel může dokonce zároveň 

realizovat MIP s partnery z různých zemí v různých třídách, což je velmi obohacující 

zkušenost jak pro žáky, tak pro učitele (viz učitelka č. 7). Spolupráce ve francouzštině se 

školami v zemích, kde francouzština není mateřským jazykem, je zatím mezi českými 

školami poměrně málo rozšířená. V MIP prezentovaných v případových studiích se však v 

projektu zaměřeném na výuku francouzštiny spíše vyskytuje tendence spolupracovat s 

partnery, pro něž je francouzština též cizím jazykem. 

Přeshraniční spolupráce 

V mezinárodní spolupráci škol je důležité, aby nedocházelo k izolované práci obou partnerů, 

ale aby se na ní partneři rovnoměrně podíleli. I při přípravě faktografických informací o 

navštívené zemi je vhodné zapojit žáky z partnerské školy. Ti mohou připravit různé formy 

kvizů či multimediální prezentace o svém bydlišti, či seznámit partnery s životem v jejich 

rodině a se školou formou krátkých digitálních filmů (viz projekty učitelky č. 3). V takto 

pojatých aktivitách se žáci mohou naučit více přemýšlet o své vlastní kultuře a kultuře 

partnerů. Jestliže žáci naopak hledají informace pouze na Internetu, mohou být ochuzeni o 

získání řady interkulturních dovedností. 

Z provedených výzkumů vyplývá, že ideální je kombinovat MIP s fyzickou výměnou. MIP 

může přispět k přípravě a následné spolupráci (tedy v souladu s již citovanou European 

Quality Charter for Mobility, viz příloha č. 11), ale též k zintenzívnění spolupráce mezi 

partnery. Fyzická výměna je pro žáky velkou motivací a povzbuzuje je na společné práci 

V MIP. 
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Pro optimální využití MIP ve výuce cizího jazyka jsou však, jak dokazují i případové studie, 

klíčovým předpokladem dovednosti a motivace učitelů. Proto je nezbytné, aby učitelé měli 

možnost kvalitního přípravného i dalšího vzdělávání, a to jak v didaktice cizího jazyka, tak 

v oblasti projektového vyučování, mezinárodní spolupráce škol a aplikace IKT. Kvalitní 

příprava by učitele zbavila obav z tohoto typu výuky a umožnila jim v žácích skutečně 

rozvíjet dovednosti, které jsou cílem MIP. Pro zdárný průběh projektu je též nezbytná častá 

komunikace mezi učiteli partnerských škol o všech jeho aspektech, jako jsou např. cíle, téma, 

mezipředmětové vztahy, délka projektu, intenzita práce, výsledky projektu, typ použitých 

technologií a výukových metod, zapojení žáků, hodnocení žáků, průběžné hodnocení 

projektu atd. Pro zvýšení motivace pro práci v MIP je nutné, aby učitelé měli prostor pro 

realizaci svých nápadů a aby jejich práce byla oceněna jak v rámci školy a místní komunity, 

tak v rámci vzdělávacího systému. 
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8. Závěr 

Hlavním cílem teoretické části této práce bylo definovat MIP, identifikovat a popsat složky, z 

nichž se MIP skládá, a stručně nastínit stav didaktického bádání ohledně využití prvků 

projektového vyučování a MIP ve výuce cizích jazyků. 

MIP je definován jako takový pedagogický projekt, v jehož rámci spolupracují partnerské 

třídy z alespoň dvou různých zemí, které komunikují ve společném jazyce a spolupracují 

prostřednictvím nových technologií na vybraném tématu. Hlavním důvodem, proč je 

vhodné MIP zavádět do výuky cizích jazyků je to, že žáky vede k autentické komunikaci 

(tzn. komunikace s vrstevníkem z jiné země v cizím jazyce za účelem spolupráce na 

zvoleném tématu) a slouží ke vzájemnému poznávání různých kultur. V teoretické části byly 

též identifikovány a popsány základní složky MIP, a sice projektové vyučování, IKT, cizí 

jazyk a přeshraniční spolupráce. 

Cílem empirické části bylo stanovit předpoklady pro kvalitní využití MIP ve výuce cizích 

jazyků, identifikovat rysy kvalitních MIP ve výuce cizích jazyků a uvést příklady MIP, které 

se dají aplikovat ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka na základních a středních školách 

v ČR. 

Empirická část je založena na třech výzkumech: výzkum č. 1 zjišťuje, jak čeští učitelé 

francouzštiny využívají mezinárodní spolupráci formou projektu ve výuce cizího jazyka; 

výzkum č. 2. sleduje, zda a jak čeští učitelé francouzštiny využívají mezinárodní spolupráci a 

informační a komunikační technologie; výzkum č. 3 ilustruje na rozboru konkrétních 

projektů, které realizovalo sedm učitelů cizích jazyků v různých evropských zemích v rámci 

eTwinningu, optimální využití MIP ve výuce. Výzkum č. 1 a výzkum č. 2 mapují současnou 

situaci ve využívání mezinárodní spolupráce ve výuce francouzštiny v ČR, zatímco 

v případových studiích je provedena analýza vybraných MIP realizovaných evropskými 

učiteli francouzštiny (včetně jedné české učitelky francouzského jazyka) a jedné české 

učitelky anglického jazyka. 

Pro potřeby výzkumu byla data získána formou vyplněných žádostí o grant na cestu do 

Francie (výzkum č. 1), klasického tištěného dotazníku (výzkum č. 2) a v případových 
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studiích (výzkum č. 3) formou e-mailového dotazníku, analýzy projektů publikovaných na 

Internetu, osobních rozhovorů, další on-linové komunikace, návštěvy ve výuce a účasti na 

veřejných prezentacích. Získaná data byla vyhodnocena pomocí metod kvalitativní analýzy. 

Většina analyzovaných žádostí ve výzkumu č. 1 usilovala o finanční podporu fyzické 

výměny mezi českou a francouzskou školou. Nejčastější témata a cíle této spolupráce byly: 

reálie, řečové dovednosti, mimojazykové dovednosti, evropská tematika, nové pedagogické 

postupy, větší motivace ke studiu jazyka, jazykové znalosti. Výstupy mezinárodní 

spolupráce jsou většinou zaměřeny na prezentaci fyzické výměny (výstava, články 

v místním tisku, prezentace projektu na webové stránce či ve školním časopise). Složky MIP, 

především využití projektového vyučování, byly v žádostech popsány uspokojivě, otázkou 

však zůstává, nakolik bylo vyplňování žádostí vedeno očekáváním, která témata budou 

pozitivně hodnocena při výběru žádostí, a nakolik se uvedené cíle projektu skutečně 

odrazily v praktické výuce. 

Data získaná dotazníkovým šetřením (výzkum č. 2) ukazují, že většina respondentů vyučuje 

více než 25 let na gymnáziu a ovládá základní práci s počítačem. Počítač ve výuce však 

používají zřídka, pouze k vyhledávání informací na Internetu či neřízené e-mailové 

komunikaci v rámci mezinárodní spolupráce. Většina dotázaných má zkušenosti ve 

spolupráci se zahraniční školou (především formou fyzických výměn s Francií), ale jsou 

otevřeni i virtuální spolupráci a spolupráci s nefrankofonními zeměmi, především proto, že 

žáci by byli ve stejné pozici vůči cizímu jazyku. Na druhou stranu se však učitelé obávají, že 

žáci získají chybné návyky ve francouzštině. 

Pro efektivní využití spolupráce se zahraničním partnerem se učitelé jen v některých 

případech snaží využívat cílené aktivity projektového typu před výměnou, během výměny a 

po jejím skončení. Formální hodnocení, pokud probíhá, má podobu referátů, písemných 

prací a témat pro ústní maturitní zkoušku. Z výzkumu je zřejmé, že mezinárodní spolupráce 

je spíše chápána jako jazyková praxe, a proto je při ní kladen menší důraz na formální učení 

a hodnocení (včetně korekce chyb v jazykovém vyjadřování). 

Mezinárodní spolupráce je dle respondentů přínosná pro žáky (znalosti v oblasti reálií), 

učitele (nové nápady a zkušenosti pro praxi), ale i pro školu (zkvalitnění profilu školy). 
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Zajišťování spolupráce s partnerem je pro sledované učitele velmi časově náročné a učitelé 

též pociťují velkou zodpovědnost za žáky během fyzické výměny. Za největší překážky pro 

další organizaci fyzických výměn učitelé považují finanční problémy a časovou náročnost. 

Případové studie (výzkum č. 3) prezentují konkrétní MIP realizované v rámci eTwinningu 

sedmi učitelkami z různých evropských zemí. Mezi těmito učitelkami byla i jedna vyučující 

FJ a jedna vyučující AJ z České republiky. Tyto projekty ilustrují optimální využití MIP ve 

výuce cizích jazyků a mohou též sloužit jako inspirace pro aplikaci MIP do výuky FJ v ČR . 

Uvedené projekty mají následující rysy, které podmiňují jejich kvalitu: jsou koncipované 

všemi zúčastněnými partnery, jsou zasazeny do učebních plánů, využívají mezipředmětové 

vztahy, aktivitu žáků, kreativní potenciál IKT pro komunikaci a spolupráci v cizím jazyce a 

vyznačují se aktivní spoluprací všech zúčastněných partnerů. Většina respondentek 

případových studií považuje za ideální formu mezinárodní spolupráce škol kombinaci 

virtuálních a fyzických výměn. 

Výzkumy č. 1 a 2. ukazují, že mezinárodní spolupráce organizovaná sledovanými učiteli 

často není začleněna do učebního plánu cizího jazyka a je zaměřena především na osvojení 

faktografických znalostí reálií. České školy se též potýkají s nezájmem francouzských 

partnerů o dlouhodobou spolupráci. Projektové aktivity a aktivity směřující k procvičování 

cizího jazyka nejsou většinou koncipovány spolu s partnerskou školou. IKT jsou využívány 

spíše omezeně, a to k vyhledávání informací na Internetu a občasné e-mailové 

korespondenci mezi žáky. 

Kapitola Doporučení pro aplikaci MIP ve výuce FJ v ČR, na základě teoretické části a 

výsledků empirického výzkumu, především identifikovaných rysů kvalitních MIP, 

předkládá možnosti, jakým způsobem lze optimálně využít MIP ve výuce francouzského 

jazyka na základních a středních školách v ČR. Pokud jde o složku projektového vyučování, 

výzkum potvrzuje, že je třeba najít témata, která nesouvisí pouze s reáliemi dané země, a 

aktivně při jejich koncepci a realizaci spolupracovat s partnerem. Je vhodné, aby se MIP 

staly součástí učebních plánů a aby na nich mohli participovat všichni žáci. Též je třeba 

hledat nové cesty k hodnocení, posílení mezipředmětových vztahů a konstruktivistických 

postupů, jak ukazují případové studie ve výzkumu č. 3. IKT by měly sloužit k posílení 
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autentické komunikace mezi partnerskými třídami. Učitelé cizích jazyků by neměli mít 

strach kreativně je využívat podle svých pedagogických záměrů, jak to dokazují MIP 

prezentované v případových studiích. MIP se v cizím jazyce, dle použitých metod a IKT, dají 

využít k procvičení všech řečových dovedností. Obohacující spolupráce ve francouzském 

jazyce nemusí probíhat jen s Francií a frankofonními zeměmi, ale i se školami v zemích, pro 

něž je francouzština cizím jazykem. Kromě faktografických znalostí reálií mohou MIP navíc 

sloužit i k získání interkulturních dovedností, které studenti často postrádají, což může vést 

k neporozumění mezi partnery, a to především během fyzické výměny. 

Z výzkumu vyplývá, že předpokladem pro vznik kvalitních MIP je motivace a dovednosti 

zapojených učitelů. I když role učitele se v MIP proměňuje, neznamená to, že by učitel mohl 

rezignovat a výuku přenechat projektové metodě, IKT či žákům. Naopak, učitel musí zůstat 

organizátorem učebního procesu a udávat projektu žádoucí směr. 

V době, kdy byl výzkum prováděn (2005 - 2007) ještě v rámci výuky francouzského jazyka 

na základních a středních školách v ČR neexistovaly projekty, které by odpovídaly definici 

MIP z teoretické části této práce. V posledních dvou letech se však, alespoň v rámci 

eTwinningu, objevilo několik velmi kvalitních MIP, na nichž se podílejí čeští francouzštináři. 

Jejich analýza by mohla být předmětem dalšího výzkumu. 

Respondenty všech tří uvedených výzkumů, jejichž cílem bylo získání kvalitativních dat, 

byli učitelé, kteří jsou motivovaní pro mezinárodní spolupráci a dále se v této oblasti 

vzdělávají. Další cenné informace o postoji českých učitelů k tomuto typu vyučování a o 

kvalitě MIP v českých školách by přinesl kvantitativní výzkum, který by zahrnoval 

reprezentativní vzorek učitelů francouzštiny ze základních a středních škol v ČR. 
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Résumé 

La partie théorique a eu pour but principal de définir un projet collaboratif sur Internet 

(« mezinárodní internetový projekt » en tchèque d'où l'abréviation MIP) et de trouver ses 

composantes principales. 

Dans la partie théorique, le MIP est défini comme un projet pédagogique dans le cadre 

duquel deux classes partenaires originaires de deux pays différents au moins travaillent 

ensemble sur un sujet choisi tout en communiquant dans une langue commune et en 

utilisant de nouvelles technologies pour leur collaboration. La raison principale pour 

laquelle il est opportun d'introduire le MIP dans l'enseignement des langues étrangères est le 

fait que le MIP stimule la communication authentique (c'est-à-dire la communication en 

langue étrangère avec un élève venant d'un pays différent; cette communication a pour but le 

travail en commun sur le sujet choisi) et sert aussi à la découverte des autres cultures. De la 

définition de MIP, l'on peut déduire que les composantes principales du MIP sont les 

suivantes: enseignement par projets, usage des TICE, langue étrangère et coopération 

internationale. 

La partie empirique a eu pour but principal d'identifier les facteurs qui déterminent la 

qualité d'un projet collaboratif sur Internet, d'identifier les attributs d'un MIP de qualité et de 

faire une proposition visant à optimaliser l'usage du MIP dans l'enseignement du FLE au 

niveau primaire et secondaire en République tchèque. 

La partie empirique est basée sur trois recherches: la recherche No 1 vise à découvrir 

comment les professeurs de FLE tchèques utilisent les projets collaboratifs internationaux 

dans la classe; la recherche No 2 porte sur la façon dont les professeurs de FLE tchèques 

utilisent les projets collaboratifs internationaux mais aussi les TICE; et finalement, la 

recherche No 3 présente des exemples des MIP concrets réalisés dans le cadre d'eTwinning, 

initiative de la Commission européenne, par sept professeurs de langues étrangères dans les 

différents pays européens. Ces exemples sont présentés comme modèles d'un usage optimal 

du MIP en classe de langues. 

161 



Les données empiriques ont été recueillies de la façon suivante: des fiches de candidatures 

(remplies par les candidats) pour une subvention au voyage scolaire en France en 2005 

(recherche No 1), un questionnaire papier distribué lors du Symposium pour professeurs de 

FLE en novembre 2005 (recherche No 2) et une enquête par email avec 7 professeurs choisis 

complétée par une analyse des projets publiés sur Internet, entretiens en tête-à-tête suivis 

par une communication en ligne, visites dans la classe et participation aux présentations 

publiques des projets (recherche No 3). Les données recueillies ont été traitées en appliquant 

les principes de l'analyse qualitative. 

La recherche No 1 et la recherche No 2 font un état des lieux de la situation actuelle 

concernant l'usage de la collaboration internationale en classe de FLE en République 

Tchèque, tandis que les études des cas présentent d'une façon détaillée des MIP concrets qui 

ont été réalisés par les professeurs de FLE européens (y inclus une enseignante tchèque) et 

par une enseignante d'anglais tchèque. 

La plupart des écoles qui ont rempli des fiches de candidatures ont planifié un échange 

physique entre un établissement tchèque et un établissement français (recherche No 1). Les 

thèmes et les objectifs sont dans la plupart des cas portés sur: la civilisation, les savoir-faire 

langagiers, les savoir-faire non-linguistiques, la thématique européenne, les nouvelles 

approches pédagogiques, la motivation à apprendre la langue, les savoirs linguistiques. Les 

résultats de ces échanges visent le plus souvent la présentation publique de ceux-ci: 

(exposition, articles dans la presse locale, présentation du projet sur le site Web ou bien dans 

le magazine scolaire). Les composantes de MIP, surtout l'usage de l'enseignement par 

projets, ont été décrites d'une façon satisfaisante, sauf l'usage des TICE. Pourtant, il n'est pas 

clair si les candidatures soient remplies de façon à être sélectionnées, ou bien, si et dans 

quelle mesure le contenu des fiches de candidatures a été vraiment mis en pratique lors de 

l'échange. 

L'analyse des données recueillies des questionnaires papier (recherche No 3) a montré que la 

plupart des professeurs enseignent au lycée depuis plus de 25 ans et maîtrisent les fonctions 

de base de l'ordinateur. Pourtant, ils n'utilisent l'ordinateur que très rarement en classe, 

uniquement pour une recherche d'informations sur Internet ou une communication ad-hoc 

entre les élèves dans le cadre d'un échange. La plupart des répondants ont de l'expérience en 
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coopération avec une école étrangère (surtout des échanges physiques avec un établissement 

en France) mais sont également ouverts à la collaboration virtuelle et à la collaboration avec 

les pays non-francophones. 

Pour rendre la collaboration internationale plus efficace, certains professeurs cherchent à 

utiliser des activités ciblées avant, pendant et après l'échange physique. L'évaluation, si elle a 

lieu, prend la forme d'un exposé, d'un contrôle écrit ou bien des sujets du baccalauréat oral. 

La collaboration internationale s'avère, d'après les répondants, utile non seulement pour les 

élèves (surtout les savoirs dans le domaine de la civilisation) et les professeurs (les nouvelles 

idées et expériences pédagogiques) mais aussi pour l'établissement scolaire (le profil plus 

attrayant). Les problèmes financiers et l'exigence au niveau du temps nécessaire pour 

l'organisation sont considérés comme deux obstacles majeurs pour la poursuite des échanges 

physiques. 

Les études de cas (recherche No 3) montrent des exemples des MIP concrets réalisés par sept 

professeurs de langues venant de différents pays européens dans le cadre de l'activité 

eTwinning. Parmi ces professeurs figurent aussi deux enseignantes tchèques: une 

professeure de FLE et une professeure d'anglais langue étrangère. Les projets présentés 

illustrent un usage idéal des MIP en classe de langue. Les caractéristiques principales de 

ces MIP sont les suivantes: les projets sont conçus et réalisés ensemble par tous les 

partenaires, font partie du curriculum, sont de nature interdisciplinaire, suscitent 

l'engagement des élèves et profitent du potentiel créatif des TICE pour une meilleure 

communication et collaboration en langue étrangère. La plupart des enseignantes impliquées 

dans les études des cas sont d'avis que la forme idéale de la collaboration internationale 

serait l'alternance des échanges physiques et virtuels. 

Les recherches No 1 et 2 indiquent que la collaboration internationale ne fait que rarement 

partie du curriculum de langues et que son but principal est surtout l'apprentissage des 

savoirs portant sur la civilisation. Les établissements tchèques sont aussi confrontés à une 

attitude laxiste des établissements de France par rapport aux échanges réguliers de longue 

durée. Les activités de projet et les activités destinées à l'apprentissage de la langue cible ne 

sont pas soigneusement conçues et réalisées en collaboration avec l'établissement partenaire. 
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L'usage des TICE est limité à la recherche des renseignements sur Internet et une 

correspondance par email occasionnelle. 

Le chapitre Recommandations pour applications des MIP en classe énumère des pistes, 

basées sur les attributs des MIP de qualité analysés dans la recherche No 3, afin 

d'optimaliser l'usage des MIP dans l'enseignement du FLE au niveau primaire et secondaire 

en République Tchèque. En ce qui concerne l'enseignement par projets, il serait nécessaire de 

trouver des sujets de collaboration qui ne soient pas uniquement liés à la civilisation des 

pays partenaires et ensuite collaborer activement sur la conception et la réalisation du 

projet. Les MIP devraient être inclus dans le curriculum pour que tous les élèves puissent y 

participer. Il faudrait aussi chercher à introduire de nouvelles modalités d'évaluation, de 

renforcer des liens interdisciplinaires et des approches constructivistes. Les TICE 

devraient assurer une communication plus authentique entre les classes partenaires. Les 

enseignants ne devraient pas avoir peur d'un usage créatif de celles-ci tout en donnant une 

priorité aux objectifs pédagogiques de l'activité. En classe de langues, les MIP pourraient 

servir au renforcement de toutes les compétences langagières, et ceci en fonction des 

méthodes et des TICE utilisées. Une collaboration efficace pour l'apprentissage de FLE 

pourrait aussi se dérouler avec les partenaires venant des pays non-francophones. Dans le 

cadre des MIP, l'on n'acquiert pas seulement les données factuelles sur les pays partenaires 

mais aussi, et ceci devrait être souligné, les compétences interculturelles. 

La recherche montre que les compétences et la motivation des professeurs restent les 

facteurs déterminants pour le succès des MIP en classe. 

Dans la période où cette recherche a été menée (2005 - 2007) il n'y avait pas de projets, 

correspondant à la définition de MIP, réalisés dans le cadre de l'enseignement du FLE au 

niveau primaire et secondaire en République Tchèque. Pourtant, au cours des deux dernières 

années, les enseignants tchèques du FLE ont déjà réalisé des MIP de qualité, surtout dans le 

cadre d'eTwinning. L'analyse de ceux-ci pourrait être l'objet de futures recherches sur ce 

sujet. 

Les répondants impliqués dans les recherches qualitatives décrites ci-dessus étaient des 

professeurs motivés et très actifs dans le domaine de la collaboration internationale qui, de 

1 6 4 



plus, suivent régulièrement des formations continues. Une prochaine recherche, plutôt 

quantitative, pourrait porter sur un échantillon représentatif des enseignants et leurs 

attitudes vis-à-vis des M1P en classe de FLE. 
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Summary 

The main aim of the theoretical part was to provide a definition of an international ICT-

based collaborative project ("mezinárodní internetový projekt" in Czech, hence the 

abbreviation MIP) and to define its principal components. 

A MIP is defined as a teaching project involving two partner classes from at least two 

different countries, who work together on a selected topic, using one common language to 

communicate by means of new technologies. The main reason for introducing MIPs into 

foreign language teaching is the fact that they stimulate authentic communication (i.e. 

communication in a foreign language, on a given topic, with a pupil coming from a different 

country). Also, the method is very useful in learning about other cultures. The principal 

components of a MIP, as emerges from the definition itself, are as follows: project-based 

teaching, use of ICT, foreign language and international cooperation. 

The main aim of the empirical part was firstly to identify the factors which contribute to a 

good-quality ICT-based collaborative project and secondly to determine a set of attributes 

which characterize a successful and efficient MIP. Also the author wished to offer some 

specific suggestions on how the use of MIPs might be optimised in the teaching of French as 

a foreign language at primary and secondary level schools in the Czech Republic. 

The empirical part is based on three research projects: research project No. 1 describes how 

Czech teachers of the French language use international collaborative projects in class; 

research project No. 2 covers the way in which Czech teachers of French use not only 

international collaborative projects but also ICT to carry them out; and finally, research 

project No. 3 presents concrete examples of MIPs which have been carried out within the 

framework of eTwinning, an initiative launched by the European Commission, by seven 

foreign language teachers in various European countries. These examples are presented in 

order to show how MIPs can be efficiently used in language teaching. 

The empirical data were collected from several sources: application forms, filled in by the 

Czech teachers of French who applied for funding of a school trip to France in 2005 (research 

project No. 1); a questionnaire on paper distributed at a Symposium for teachers of French in 
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November 2005 (research project No. 2), an e-mail questionnaire with seven selected 

teachers, completed by a description of their own projects published on the Internet, private 

interviews followed by subsequent e-mail correspondence, class observations and 

participation in public presentations of projects (research project No. 3). 

The data collected were processed using the method of qualitative analysis. Research projects 

No. 1 and No. 2 present a picture of the current state of the use of international collaboration 

in French language teaching in the Czech Republic, while the case studies present in a 

detailed way concrete MIPs which have been carried out by European teachers of foreign 

languages (including one Czech teacher of French and one Czech teacher of English). 

The majority of teachers who filled in the application forms were planning a physical 

exchange between a Czech and a French school (research project No. 1). The most frequent 

topics and aims of their exchange projects were as follows: better knowledge of the partner 

country, language skills, non-language skills, Europe, new teaching approaches, motivation 

to learn a foreign language, language knowledge. Subsequently, the outcomes of the 

exchange were usually presented to the general public in the form of an exhibition, through 

articles in the local press or in a school magazine, or through a web-site presentation of the 

project. The individual MIP components, especially the project-based teaching, were 

described in the applications in a satisfactory way, except for the use of the ICT. It is not 

clear, however, whether the application forms were filled out in such a way to help the 

school qualify for the funding or whether and to what extent were the answers given, in the 

applications actually put into practice during the exchange. 

The analysis of the data collected from the paper questionnaires (research project No. 2) 

showed that the majority of the teachers had more than 25 years of teaching experience and 

mastered the basic computer skills. However, they seldom used the computer in class. If they 

did, it was usually only for searching for information on the Internet or for an ad hoc 

communication between the pupils within the framework of an exchange. 

The data revealed that most of the respondents had some practical experience in cooperation 

with a foreign school (especially of a physical exchange with a school in France) and were 
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also open to on-line collaboration as well as to collaboration with countries where French is 

not an official language. 

In order to make international collaboration more effective, some of the teachers use 

targeted activities before, during and after the physical exchange. The evaluation of the 

exchange, if any, is usually carried out by means of a test, a written essay or it is listed as one 

of the topics to discuss in the oral part of the Czech school leaving exam. According to the 

respondents, international collaboration proves useful not only for the pupils (greater 

familiarity with the partner country) and the teachers (new ideas and teaching methods) but 

also for the schools themselves (a more attractive profile). Financial problems and time-

consuming organisation are regarded as two major obstacles for the continuation of physical 

exchanges. 

The case studies (research project No. 3) show concrete examples of successful MIPs carried 

out within the framework of eTwinning by seven foreign language teachers coming from 

different European countries. They illustrate an ideal use of MIP in language teaching and 

their main features can be described as follows: the projects are designed and carried out 

together by all the partners, they form part of the curriculum, are of interdisciplinary nature, 

enhance the pupils' participation and make use of the creative potential of ICT for a better 

communication and collaboration in a foreign language. The majority of teachers involved 

consider that ideally international collaboration should consist of an alternation of physical 

and virtual exchanges. 

Research projects No. 1 and 2 show that international collaboration seldom forms part of the 

language curriculum and that its principal aim is to become more familiar with the partner 

country. Czech schools are also confronted with a rather lax attitude of French schools in 

relation to the long-term school partnership. The project activities and the activities intended 

for the learning of the target language are not conceived carefully and are not carried out in 

collaboration with the partner school. The use of ICT is limited to search of information on 

the Internet and occasional e-mail correspondence. 

The chapter called „Recommendations for application of MIP in class" contains suggestions 

based on the assessment of successful MIPs analysed in research project No. 3. Their aim is 
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to promote a better use of MIPs in the teaching of French as a foreign language at primary 

and secondary schools in Czech Republic. 

As regards project-based teaching, the topics of the collaborative projects should be chosen 

so as to take more into account the age of the pupils. There also need to be active 

collaboration of all partners involved on the design and the execution of the project. Also, 

MIPs should be included in the curriculum so that all the pupils could take part. New 

evaluation methods should be introduced, interdisciplinary links and constructivists 

approaches should be strengthened. 

ICT should contribute to a more authentic communication between the partner classes. 

Teachers should be encouraged to use them in a creative way while giving priority to the 

teaching objectives of the activity. In foreign language classes, MIPs could be used to 

enhance all the language skills, and this according to the ICT tools used. 

Effective collaboration could also take place between partners coming from countries where 

French is not an official language. It should also be stressed that the purpose of MIPs is not 

merely to learn factual data on the partner country, but also to acquire and improve the 

intercultural skills. 

Research shows that it is first and foremost the teachers' skills and motivation which 

determine the success of a MIP in class. 

During the period when this research was undertaken (2005 - 2007), hardly any projects 

corresponding to the definition of MIP were carried out at French language lessons at 

primary and secondary schools in the Czech Republic. However, during the last two years 

(2008-2009), the Czech teachers of French have already carried out good quality MIP, 

especially within the framework of eTwinning. The analysis of those could be the object of a 

future research. 

The teachers involved in the qualitative research described above were all well motivated 

and very active in the field of international collaboration. In addition, they regularly take 

part in in-service training. A future research project concerning this topic could focus moron 
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the quantitative aspects of the phenomenon, covering a representative sample of teachers 

and analysing their attitudes towards the use of MIPs in language teaching. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 - Fiche de candidature - 2005, Subvention à un 

voyage scolaire en France 

El 
l.lbtni . lùRalUi , Fraternité 
RÊfURUQl'F. FRANÇAISE 
AMBASSADE DE FRANCE 

EN REPUBLIQUE TCHEQUE 

FICHE DE CANDIDATURE - 2 0 0 5 

SUBVENTION A UN VOYAGE SCOLAIRE EN FRANCE 

Précisez le type de voyage : • voyage d'étude • échange scolaire 
C O O R D O N N E E S D E L ' E T A B L I S S E M E N T T C H E Q U E 

Nom : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Téléphone : Télécopie : 
site Internet : e-mail : 
Nom du Proviseur : 
Nom(s) du/des responsable(s) du voyage et ses (leurs) coordonnées électroniques : 

C O O R D O N N E E S D U P A R T E N A I R E F R A N Ç A I S ( L E C A S E C H E A N T ) 

Nom : 
Adresse : N° Rue ou BP : 
Code postal : Ville : 
Région : Département : 
Téléphone : Télécopie : 
site Internet : e-mail : 
Nom(s) du (des) responsable(s) et ses (leurs) coordonnées électroniques : 

Ancienneté du lien : 

V O Y A G E 

Nombre d'élèves : 
Nombre de professeurs : 
Dates : 

Doss i e r suiv i par : Jir i Vo l a va , C ha r g é de m i s s i on ] 
A m b a s s a d e de France, S C A C / Sec teu r de coopéra t ion l inguist ique et éducat ive 
È tôpônskâ 35, P O . Box 850, 111 21 P r aha 1 
e-mai l : l if i.votava<3!dlplomatie.gouv.fr. tél. : 221 401 057, fax 222 230 579 1 8 1 



DESCRIPTION DU PROJET PÉDAGOGIQUE 

A) Thème principal du projet : 

B) Indiquez précisément quels sont les objectifs pédagogiques de ce voyage pour vos élèves : 

C) Quelle exploitation pédagogique (exposition, articles de presse, accueil des partenaires français en 

République tchèque, etc.) avez-vous prévue à l'issue de ce voyage ? 

Dossier suivi par : Jif l Votava, Chargé de mission 
Ambassade de France, S C A C I Secteur do coopération linguistique et éducative 
êtêpénsks 35. P, O. Box 650, 111 21 Praha 1 
e-mail : iirl,votava<g>dlDlomatie.gouv.fr. tél. : 221 401 057, fax : 222 230 570 



PROGRAMME DÉTAILLÉ DU VOYAGE 

Avez-vous déjà bénéficié d'une subvention de l'Ambassade de France pour un voyage scolaire ? 

• non 
• oui 

Si oui, en quelle(s) année(s) ? 
Quel était le montant de la (des) subvention(s) allouée(s) ? 

Fait à 

Signature Cachet de l'établissement 

Dossier suivi par : Jifl Volava, Chargé de miss ion 
Ambassade de France, S C A C / Secteur de coopération linguistique et éducative 
Stëpânskà 35, P. 0 . Box 850, 111 21 Praha 1 
e-mail : lirl.votavafljdiplomatie.qouv.fr. tél. : 221 401 057, fax : 222 230 579 



Příloha č. 2 - Dotazník pro učitele 

Vážení a milí kolegové, 

cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak se spolupráce se školou v zahraničí odráží ve výuce 

cizích jazyků. 

Většinou nepochybujeme o tom, že školní výměny motivují ke studiu cizího jazyka. Bylo by 

však zajímavé zjistit, čím konkrétně. Když se řekne výměna, máme většinou na mysli zájezd 

do cizí země. Jsou však možné i jiné formy spolupráce škol? Vyzkoušeli jste si je v praxi? 

Máte konkrétní důkazy pro to, že spolupráce škol prospívá výuce cizího jazyka? 

V tomto dotazníku nabízíme k většině otázek nabídku odpovědí, které lze pouze 

zakroužkovat, ale vždy máte též možnost sdělit nám svůj vlastní postoj, protože Vám 

nechceme vnucovat jediný pohled a zajímají nás především Vaše názory a zkušenosti, a to 

do nejmenších detailů. 

Jelikož doufám, že se společně dobereme zajímavých a podněcujících odpovědí, obracím se 

na Vás, jako na zkušené praktiky v této oblasti. 

Kateřina Bavorová 

I. Informace o učiteli 

1. Aprobace: 

2. Počet odučených let: 

< 5 5 - 1 5 1 6 - 2 5 >25 

3. Typ školy: 

předškolní zařízení 

1. stupeň ZŠ 
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2. stupeň ZŠ/1. stupeň osmiletého gymnázia 

střední odborná škola 

gymnázium 

učňovská škola 

vyšší odborná škola 

4. Zaměření školy na cizí jazyky ano/ne 

5. Soukromá škola ano/ne 

6. Znalost práce na počítači: 

a) Počítač nepoužívám či velmi zřídka 

b) Používám základní funkce emailu, Internetu a textového editoru 

c) Využívám různé funkce emailu, Internetové vyhledávače a tabulky 

v textovém editoru. Umím též pracovat s obrázky. 

d) Běžně ve výuce cizího jazyka používám nové technologie, jako je např. 

weblog, virtuální výukové prostředí, výukový software, powerpoint atd. 

e) Jak počítač k výuce používáte? Popište své zkušenosti: 

II. Informace o spolupráci 

7. Spolupracujete, či spolupracoval jste někdy se školou ze zahraničí? 

ano/ne 

8. Kolik fyzických výměn jste uspořádal/a? 

9. V případě, že už spolupráce nadále neprobíhá, můžete vysvětlit, z jakých 

důvodů? 

10. Z jaké země je/jsou/byla/bylv vaše partnerská/é škola/v? 
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11. Spolupracovali byste/spolupracujete s partnerem z nefrankofonní země, jehož 

žáci se francouzštinu také jen učí? 

Proč ano? 

Proč ne? 

12. Také máte zkušenosti ze spolupráce se zahraniční školou, při které není cílem 

pouze výměna žáků? 

Klasické dopisování 

E-mailová korespondence 

Tvorba webových stránek 

Videodopisy 

Kulturní balíčky 

Jiné? Popište: 

13. Zaznamenali jste ze strany svých zahraničních partnerů zájem o tyto formy 

spolupráce (tedy o navazující či kontinuální kontakty po a před fyzickou 

výměnou, zájem o distanční spolupráci mezi jednotlivými žáky a žákovskými 

skupinami)? ano/ne 

14. Také výhody/nevýhodv spatřujete ve virtuální formě spolupráce pro výuku 

jazyka? 

Levnější 

Časové nenáročné 

Lze přizpůsobit osnovám 

Jiné? Popište: 

15. lak často pořádáte fyzické výměny žáků? 
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Každý rok 

Jednou za dva roky 

Nepravidelně 

16. Iste v kontaktu s učiteli z partnerské školy mimo dobu výměny? Tak? 

Dopisy 

Telefon 

Fax 

Email 

17. Vyměňujete si své pedagogické zkušenosti? Takou formou? 

III. Spolupráce škol a výuka francouzštiny 

18. Využíváte této spolupráce pro výuku francouzštiny? lak? Popište aktivity, 

kterými žáky stimulujete, aby z výměny co nejvíce vytěžili. 

a) Před výměnou 

Příprava společného projektu (divadelní či hudební představení, sportovní 

utkání, průzkum na určité téma,...) 

Klasické dopisování 

E-mailová korespondence 

Videodopisy 

Kulturní balíčky 

Jinak? Popište: 
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b) Během výměny 

Práce na společném projektu 

Pracovní listy pro pobyt v rodinách 

Referáty k navštíveným místům 

Jinak? Popište: 

c) Po výměně (výstupy projektu) 

Výstava fotografií 

E-mailová korespondence 

Články v tisku či na webu 

Jinak? Popište: 

19. Zařazujete tyto aktivity do osnov a hodnocení? Takou formou? 

Součást témat pro ústní maturitu 

Písemných prací 

Referátů 

Jinak? Popište: 

20. V čem je vaše spolupráce přínosem pro žáky? 

Jazykové znalosti a řečové dovednosti 

Interkulturní kompetence (odbourávání stereotypů, předsudků) 

Sociální dovednosti (práce v týmu, organizační dovednosti apod.) 

Znalosti reálií 

Uveďte příklady: 



21. V čem je vaše spolupráce přínosem pro zúčastněné učitele? 

22. V čem je vaše spolupráce přínosem pro školu? 

23. laké nároky spolupráce škol klade na učitele jazyků? 

24. Skýtá spolupráce škol nějaká rizika? láká? 

25. Využívají žáci tuto spolupráci i v jiných předmětech? Spolupracujete s učiteli 

jiných předmětů? lak? 

26. Co by vás od spolupráce se školou v zahraničí mohlo odradit? 

Finanční problémy 

Časová náročnost 

Osnovy 

Požadavky maturit či přijímacích zkoušek 

Nedoceněnost 

Něco jiného? Vysvětlete: 

Děkuji za Váš čas! Jestliže Vás téma zaujalo, nabízím Vám následující zdroje informací: 

a/ odběr informačního bulletinu European Schoolnetu pro učitele zdarma. Informuje se zde o 

projektech a spolupráci škol v EU; 

b/ pozvání mezi učitele jazyků, kteří o problematice spolupráce škol a výuce cizích jazyků 

diskutují na weblogu http://cizi-jazyky.blogspot.com; 

c/ zaslání výsledku výzkumu v elektronické formě. 

Zatrhněte položky, o něž máte zájem, a uveďte svou e-mailovou adresu: 
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Chcete-li pokračovat ve spolupráci na dalších výzkumech tohoto typu, napište mi e-mail na 

katerina.bavorova@eun.org. 

Příloha č. 3 - První pozvánka k e-mailovému dotazníku 

Chers collègues, 

Je mène actuellement une recherche sur l'enseignement/apprentissage du français langue 

étrangère (FLE) dans le cadre de l'action européenne eTwinning. 

Pour en savoir plus sur eTwinning en classe de FLE, je vais envoyer un questionnaire en 

ligne aux professeurs de plusieurs pays européens et décrire plusieurs projets eTwinning 

portant sur l'apprentissage du FLE. J'espère que cette analyse sera utile à d'autres professeurs 

de français qui vont introduire les projets eTwinning dans leur classe. 

Vous considérant des professeurs de FLE très actifs dans le cadre de l'action eTwinning, je 

vous serais reconnaissante de pouvoir compléter le questionnaire sur la pratique 

d'eTwinning en classe de FLE, qui sera disponible sur Internet. Le questionnaire sera 

probablement en ligne du 20 mai au 5 juin 2007 à peu près et il ne devrait pas vous prendre 

plus d'une demie heure. 

Merci de me faire savoir - avant mercredi 16 mai - si vous pouvez prendre part à ce 

questionnaire. 

Si vous êtes intéressés, je vous ferai parvenir avec plaisir la version finale de cette recherche. 

Je voudrais aussi vous assurer que les données seront utilisées uniquement dans le cadre de 

cette recherche. Vos données personnelles et celles de vos élèves ne seront en aucun cas 

rendues publiques. 

Vous remerciant d'avance pour votre aide précieuse, je vous envoie mes meilleures 

salutations. 

Kateřina Bavorová 
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Příloha č. 4 - Druhá pozvánka k e-mailovému dotazníku 

Chers collègues, 

Je vous remercie pour vos réponses et votre disponibilité à participer à la recherche sur les 

pratiques d'eTwinning en classe de FLE. 

Le pilotage de la recherche m'a mené à la décision d'élaborer des études de cas à partir des 

réponses de chacun de vous. Le questionnaire comprend un assez grand nombre de 

questions ouvertes qui demandent de la réflexion et du temps de votre part. Cependant, je 

suis sure que vos réponses pourraient servir à nous tous pour mener une réflexion sur les 

projets coopératifs par Internet en classe de FLE. 

Ci-joint, je vous envoie la version Word du questionnaire. Le questionnaire ne sera donc pas 

en ligne comme je vous l'avais annoncé. Je vous suggère de le lire et de prendre votre temps 

pour élaborer vos réponses, surtout celles aux questions ouvertes. Dans la plupart des 

questions à choix multiple, vous pouvez sélectionner plusieurs réponses (voir exemple ci-

dessous*). La rédaction des réponses devrait vous prendre une demi-heure environ, même si 

le questionnaire paraît long. Je vous serais reconnaissante si vous pouviez me faire parvenir 

la version électronique complétée avant le 10 juin. 

Après avoir terminé la rédaction des études de cas, je vous les enverrai pour que vous 

puissiez comparer vos pratiques à celles des autres professeurs de FLE en Europe. 

Vous êtes libre de réutiliser ce questionnaire lors de l'évaluation interne ou externe (label de 

qualité ou prix eTwinning) de vos projets. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Vous remerciant par avance, 

Cordialement, 

Kateřina 
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^Exemple : 

3.1 Pourquoi intégrez-vous des projets coopératifs par Internet dans vos cours de FLE ? 

• il s'agit d'une pédagogie qui me convient 

• c'est requis par le programme 

• c'est requis par la direction de l'école 

• c'est motivant pour les élèves 

• pour mon intérêt et ma motivation personnelle 

• pour faire communiquer les élèves avec des partenaires 

• pour en apprendre plus sur un autre pays européen 

• autre (préciser) : 

Pour introduire des nouvelles technologies dans mes cours de langues 

Příloha č. 5 - E-mailový dotazník 

1 Contexte 

1.1 Dans quel pays travaillez-vous ? 

1.2 A quel niveau enseignez-vous ? 

• école primaire 

• collège 

• lycée 

• autre (préciser) : 

1.3 Depuis combien d'années enseignez-vous ? 

• 0-4 



• 5-10 

• 11-15 

• 16-20 

• Plus de 20 

1.4 Enseignez-vous une autre matière à part le français langue étrangère? Si oui, 

laquelle ? 

2 Projets coopératifs par Internet en classe 

2.1 Quel est actuellement votre niveau de participation dans l'action eTwinning ? 

• Inscrit mais ne cherchant pas activement de partenaire. 

• Inscrit et recherchant un partenariat. 

• Partenaire trouvé, mais le projet n'a pas encore démarré. 

• Partenaire trouvé et projet démarré mais pas encore inscrit. 

• Participant à un projet eTwinning inscrit. 

• Participant à plusieurs projets eTwinning inscrits. 

• Promotion d'eTwinning dans votre pays. 

• Autre (préciser) : 

2.2 Avez-vous suivi une formation sur eTwinning ? Si oui, laquelle ? 

• un atelier eTwinning au niveau national 
• un atelier eTwinning international 

• autre (préciser) : 

2.3 En matière des technologies de l'information et de la communication, vous vous 

considérez 

• débutant 

• intermédiaire 

• avancé 
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2.4 Avez-vous de l'expérience dans d'autres projets européens ou projets coopératifs 

par Internet ? Si oui, lesquels ? 

• échangés physiques 

• correspondance par courrier postal ou par fax 

• Comenius 

• Leonardo da Vinci 

• Image de l'Autre 

• myEurope 

• Printemps de l'Europe 

• autre (préciser) : 

2.5 Quels sont les avantages d'un projet coopératif par Internet par rapport à un 

échange physique ? 

• moins cher 

• flexible 

• adaptable au programme 

• rythme continu 

• pas de risques pour la sécurité des élèves 

• autre (préciser) : 

2.6 Quels sont les inconvénients d'un projet collaboratif par Internet par rapport à 

un échange physique ? 

• moins d'impact sur la motivation des élèves pour apprendre la langue 

étrangère 

• le manque de contact physique avec les gens et le pays 

• autre (préciser) : 

3 eTwinning et pratiques en classe de FLE 

3.1 Pourquoi intégrez-vous des projets coopératifs par Internet dans vos cours de 

FLE? 
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• il s'agit d'une pédagogie qui me convient 

• c'est requis par le programme 

• c'est requis par la direction de l'école 

• c'est motivant pour les élèves 

• pour mon intérêt et ma motivation personnelle 

• pour faire communiquer les élèves avec des partenaires 

• pour en apprendre plus sur un autre pays européen 

• autre (préciser) : 

3.2 À quels obstacles devez-vous faire face en intégrant des projets en cours de 

FLE? 

• un programme à suivre 

• des examens à passer 

• une « perte » de temps pendant le cours de langue : pour organiser le 

projet et apprendre aux élèves les compétences ne concernant pas 

directement l'apprentissage de la langue (par exemple se servir de certains 

outils technologiques) 

• trop d'effort et de temps pour préparer une séance 

• pas de support de la part de la gestion de l'école 

• le manque de coopération entre collègues au sein de l'école 

• trop de difficultés techniques 

• l'accessibilité des ordinateurs à l'école 

• le nombre trop élevé des élèves en classe 

• le comportement des élèves lors du travail sur un projet 

• le manque de motivation de la part des élèves 

• le niveau linguistique insuffisant de mes élèves 

• la difficulté à trouver des partenaires qui communiquent en français 

• les difficultés à se mettre d'accord avec le partenaire sur le thème et le 

déroulement du projet 

• autre (préciser) : 
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3.3 Sur quels critères choisissez-vous des partenaires pour vos projets ? 

• l'âge des élèves 

• le niveau linguistique des élèves 

• les possibilités techniques de l'école partenaire 

• les affinités avec le professeur partenaire 

• l'envie de travailler sur le même thème 

• le pays 

• la langue maternelle des élèves 

• autre (préciser) : 

3.4 Préférez-vous un partenaire d'un pays francophone ou d'un pays où les élèves 

apprennent aussi le français comme langue étrangère ? Pourquoi ? 

3.5 Préférez-vous réaliser plusieurs projets avec le même partenaire ou des 

partenaires différents pour chaque projet? Pourquoi ? 

3.6 Comment choisissez-vous le thème de vos projets ? 

• le thème correspond au programme de FLE 

• le thème porte sur la culture des pays partenaires 

• nous nous mettons d'accord avec le partenaire 

• le thème est suggéré par mes élèves 

• le thème est suggéré par mes collègues 

• le thème est inspiré par les idées sur le portail eTwinning 

• autre (préciser): 

3.7 Pourriez-vous donner les thèmes de vos projets eTwinning ? 

3.8 Quels outils technologiques utilisez-vous pour vos projets? 

Si possible, donnez des exemples des activités que vous réalisez à l'aide de chaque 

outil que vous venez de choisir. 

• espace virtuel de travail eTwinning 

1 9 6 



• un autre espace numérique de travail (communautés, bureaux virtuels,...) 

• PowerPoint 

• vidéo 

• photos, dessins 

• courriel 

• forum 

• blog 

• magazine web 

• site web 

• audioconférence 

• chat 

• MPS 

• visioconférence 

• wiki 

• podcasting 

• autre (préciser) : 

La description des activités basées sur les outils choisis : 

3.9 Sur quels critères choisissez-vous des outils ? 

• facile à manipuler 

• gratuit 

• correspond aux objectifs pédagogiques du projet 

• adéquat à l'activité à développer 

• recommandé par d'autres professeurs 

• recommandé par le portail eTwinning 

• autre (préciser) : 

3.10 Quelle est la durée optimale d'un projet eTwinning en classe de FLE ? 

• une semaine 

• un mois 

• - 6 mois 
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• 1 an 

• plus d'un an 

3.11 Quelle est la fréquence de votre travail sur le projet eTwinning en classe de 

FLE? 

• presque tous les cours pendant la durée du projet 

• une fois par semaine 

• plusieurs fois par mois 

• une fois par mois 

• plusieurs fois par an 

• autre (préciser) : 

3.12 Comment évaluez-vous les élèves lors du travail sur un projet ? 

• le travail sur le projet n'est pas explicitement évalué 

• le projet en entier fait parti d'un examen (oral ou écrit) 

• l'ensemble des productions des élèves font parties d'un portfolio qui est 

évalué 

• j'évalue certaines tâches entreprises lors du projet 

• j'évalue aussi l'attitude des élèves vis-à-vis du projet 

• autre (préciser) : 

3.13 Quel impact le projet a-t-il eu sur vos élèves en ce qui concerne la langue 

étrangère? 

• plus de motivation à apprendre la langue étrangère 

• s'habituer à utiliser la langue dans une communication authentique 

• meilleure qualité de productions écrites 

• meilleure qualité de productions orales 

• plus de compétences interculturelles 

• autre (préciser): 
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3.14 Qu'est-ce qu'ils ont appris à part la langue étrangère ? 

• travailler en équipe 

• apprendre à gérer son travail 

• apprendre à utiliser de nouveaux outils technologiques 

• autre (préciser) : 

3.15 Pourriez-vous donner un exemple d'un de vos projets qui a réussi ? Pourquoi a-

t-il réussi, d'après vous ? 

3.16 Pourriez-vous donner un exemple d'un projet qui n'a pas réussi ? Expliquez 

pourquoi. 

3.17 Répétez-vous les mêmes projets avec une autre classe ? Pourquoi oui/non ? 

3.18 Qu'est-ce qui vous encourage à continuer dans les projets coopératifs par 

Internet ? 

• l'enthousiasme des élèves 

• ma conviction de l'utilité des projets par Internet en classe de FLE 

• la reconnaissance des parents 

• la reconnaissance de la direction de l'école 

• la reconnaissance des autorités nationales 

• les labels de qualité et les prix nationaux et européens 

• autre (préciser) : 

3.19 Qu'est-ce qui pourrait vous décourager ? 

3.20 Avez- vous une page web ou un blog personnel ? Publiez-vous les résultats de 

vos projets sur Internet ? Si oui, pourriez-vous nous donner les liens ? 

Si vous avez publié l'espace numérique de travail eTwinning, donnez le nom du 

projet s'il vous plaît. 
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3.21 A quel point êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? Marquez votre 

position par les chiffres 1. 2. 3 ou 4 ; 1 = désaccord. 4 = tout à fait d'accord) 

• les projets eTwinning jouent un rôle très important dans ma classe de FLE 

• les projets eTwinning ont profondément changé la façon dont j'enseigne le 

FLE 

• dans un projet coopératif par Internet, le rôle du professeur de langue 

change considérablement 

• eTwinning demande plus de travail préparatoire de la part du professeur 

que l'enseignement plus « traditionnel » 

• l'impact de ces projets sur les élèves vaut tout le travail réalisé en en plus 

par le professeur 

• dans un projet coopératif par Internet, il faut partager le travail avec 

d'autres professeurs 

• les projets coopératifs par Internet et les échanges physiques sont 

complémentaires 

• je préfère les projets transversaux dans lesquels plusieurs matières sont 

impliquées 

• au moins une partie du projet doit être réalisée en dehors des cours 

Příloha č. 6 - Popis projektu virtuální cesta do Paříže 

K myšlence projektu 

Hlavním impulzem k projektu Virtuální cesta do Paříže byla třítýdenní stáž pro učitele 

francouzštiny v Sèvres, které jsem se díky finančním prostředkům z programu Socrates 

zúčastnila v únoru 2001. 

Během stáže jsme byli seznámeni s francouzskou jazykovou metodou zvanou simulation 

globale. Tato metoda byla vyvinuta na základě literárních postupů, objevujících se zejména u 

francouzského spisovatele Georgese Pereca. Jde o to, že pomocí jazykových prostředků se 

vytváří nový fiktivní svět, a to do takových podrobností, až je umožněna jeho autonomní 
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existence. Vytvářením tohoto světa si žáci postupně osvojují slovní zásobu potřebnou k jeho 

popisu. Mezi nejznámější simulations globales zaměřené na osvojení běžného jazyka patří 

Vesnice (Le Village) a Ostrov (L'Ile). Existují však i projekty k lepšímu zvládnutí odborného 

jazyka, jako např. Hotel (L'Hôtel) či Mezinárodní konference (La Conférence internationale). 

Při vytváření svého projektu jsem se nechala volně inspirovat výše uvedenou metodou. 

Jelikož se domnívám, že český student se s francouzštinou nejspíše setká při svých cestách 

do zahraničí, přizpůsobila jsem celou myšlenku, metodu práce i slovní zásobu tomuto 

tématu. Aby "simulace" cesty do zahraničí byla co nejživější, snažila jsem se o využití 

moderních technologií, především Internetu. 

Po celou dobu práce na projektu jsem se nechala vést myšlenkou, že na konci května stráví 

žáci (samozřejmě virtuálně) čtyři dny v Paříži. Všechny jazykové aktivity a studovanou 

slovní zásobu jsem podřídila tomuto cíli. Projekt jsem rozdělila do jedenácti vyučovacích 

jednotek. Každá z nich byla zaměřena na jiný aspekt cesty (např. dotazy na cestu, rezervace 

hotelu, situace v restauraci či informační kanceláři, práce s knižním průvodcem, atd.) Jak 

snadno a přitom efektivně se učiteli pracuje, když přesně ví, kam míří! 

Po skončení příprav jsem se svým nápadem seznámila studenty. Sdělila jsem jim,že na konci 

května stráví čtyři báječné dny v Paříži (určila jsem konkrétní data). Mají neomezené finanční 

prostředky, ale musí si zjistit, jak se do města nad Seinou dopraví, kde se ubytují, kde se 

budou stravovat a co navštíví. Před odjezdem mi odevzdají detailní program návštěvy se 

všemi podrobnostmi o hotelu, restauracích i navštívených památkách. Studenti záhy 

pochopili, že se jedná o fikci, aie hru ochotně přijali. Někteří se rozhodli cestovat jako solitéři, 
jiní si založili malé "cestovní kanceláře". Hodinu po hodině si každý po svém zpracovával 
různé aspekty cesty. Práce to však byla velmi efektivní, neboť jsme všichni věděli, kam 

směřujeme. Na Internetu jsme našli letecké spojení do Paříže, hotely, restaurace i památky. 

Naučili jsme se orientovat na mapě Paříže i používat městskou dopravu. Napsali jsme 

rezervační dopis do hotelu. S francouzskými jídelními lístky jsme si hráli na restauraci. A po 

návratu z cesty jsme napsali dopis o jejím průběhu francouzskému příteli. Ve světě fantazie 

jsme vytvořili svět, který mohl fungovat sám o sobě. Kdo by poznal, že jsme do Paříže 

cestovali jen v našich snech? 
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K realizaci projektu 

Projekt byl realizován se dvěma skupinami studentů. První z nich tvořili osmnáctiletí 

studenti, kteří se francouzštinu učili jako druhý jazyk pátým rokem (jaro 2001), ale jejich 

úroveň vyjadřování byla velmi nízká. Navíc se blížila maturita a většina z nich si 

francouzštinu jako maturitní předmět nezvolila, proto byla nízká i jejich motivace. 

Podruhé jsem projekt zopakovala na podzim 2002 se skupinou šestnáctiletých studentů, kteří 

francouzštinu studovali jako první cizí jazyk již sedmým rokem. Jejich jazykové znalosti byly 

na slušné úrovni, ale v ústním vyjadřování byly stále mezery. Hodiny francouzské 

konverzace byly navíc v odpoledních hodinách po sedmi jiných předmětech. Byli tedy velmi 

unaveni. 

Projekt však probíhal velmi uspokojivě v obou skupinách. První vydržela efektivně pracovat 

až do konce školního roku. Žáci si uvědomili, že schopnost domluvit se při cestě do 

zahraničí se jim s velkou pravděpodobností bude hodit. Žáci ve druhé skupině ocenili fakt, 

že na organizaci cesty mohou pracovat vlastním rytmem po velmi vyčerpávajícím dnu ve 

škole. Zábavnou a tvůrčí formou si též zopakovali pozapomenuté jazykové kompetence. 

Tento projekt má za cíl dodat smysl výuce některých jazykových znalostí. Každý učitel navíc 

může stanovit rytmus, úroveň a výběr autentických materiálů. Projekt lze snadno aplikovat i 

na další živé j a z y k y . D a l š í m v ý z n a m n ý m c í l e m j e naučit ž á k y pracovat s Internetem a 

áalSftni <ril<oji Infgrmaef (katalPgy I-Ubtovnílh feaiu-ulářf, turistické průvodce, mapy atd.). V 

tomto bodě byla nutná (a v našem případě plodná) spolupráce vyučujících cizího jazyka a 

informatiky. 

Projekt byl zakončen skutečnou cestou do Paříže. 

Postup práce na projektu 

Niveau: 

Du niveau débutant (apprentissage) au niveau intermédiaire (révision). Le niveau dépend 

des documents authentiques choisis, du temps consacré au projet et des résultats attendus. 
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Objectif: 

• Organiser un voyage à Paris de quatre jours en utilisant l'Internet, des dépliants et 

des brochures touristiques et le plan de la ville. 

• Obtenir les compétences linguistiques (orales et écrites) nécessaires dans le cadre 

d'une visite, c'est à dire demander son chemin, prendre un moyen de transport, 

réserver une chambre à l'hôtel (écrire une lettre de réservation), commander un repas 

au restaurant et demander des renseignements à l'Office du tourisme. 

• Se familiariser avec les monuments parisiens, savoir les situer sur le plan de Paris, 

commencer à découvrir l'histoire de la ville et le vocabulaire nécessaire pour pouvoir 

lire un guide en français. 

Supports: 

Des plans de Paris et de son réseau de transports en commun, des cartes postales ou des 

photos, des dépliants et des brochures touristiques, des menus et tout autre document 

authentique concernant les sujets mentionnés ci-dessus. Vous pouvez aussi vous servir d'une 

cassette vidéo, d'un cédérom ou d'une cassette audio avec des chansons sur la ville de Paris. 

Des ordinateurs avec accès à l'Internet. Un guide de Paris. 

Évaluation: 

Orale 

• Jeux de rôle dans le contexte des situations mentionnées ci-dessus. 

• Monologue: présentation du voyage en groupe. 

Écrite 

• Produire une affiche, un dépliant ou tout simplement une grille pour présenter le 
voyage, contenant les informations sur: les dates, le programme, l'hébergement, la 

nourriture, le transport, ou bien un slogan publicitaire et une ou plusieurs photos ou 

images. 
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• Une lettre de réservation (formelle) - réserver une chambre à l'hôtel (s'adresser à 

l'hôtel choisi, combien de personnes, dates, type de logement, prix, ...) ou visiter un 

monument (Office de tourisme, visite de groupe, dates, guide,...). 

• Une lettre à un ami (informelle) - décrire le séjour à Paris en donnant tous les détails 

nécessaires, au passé. 

• Le questionnaire sur la ville de Paris pour tester les connaissances acquises. 

• Le projet s'étend sur plusieurs séances/cours (de 45 minutes). Leur nombre dépend 

du niveau des élèves. Ici, nous vous proposons un des parcours possibles. Il n'est pas 

nécessaire de suivre l'ordre propose ni tous les thèmes. 

Rozdělení do vyučovacích hodin 

Cours No 1 - Sensibilisation 

Objectifs - expliquer le projet et son but, faire eqnnalBBanee de la ville de Paris et de ses 

atouts 

Support - un plan de Paris schématisé au tableau (la rive gauche, la rive droite, la Seine), un 

plan de la ville de Paris par élève (Galeries la Fayette), des cartes postales ou des photos de 

Paris. 

Dessiner un plan de Paris schématisé au tableau. Distribuer des plans de Paris et des cartes 

postales/des photos aux élèves. Demander de fixer (à l'aide de pâte adhésive ou d'aimants) 

des cartes postales au bon endroit sur le plan schématique, tout en travaillant avec le petit 

plan de Paris, Introduire les n o m s des m o n u m e n t s en français, si nécessaire. Eliciter les 

connaissances de base sur la capitale de la France. 

Cours N o 2 - C o m m e n t v o y a g e r à Paris? 

Objectif - s'informer sur les possibilités d'un voyage à Paris, en partant de l'étranger (avion, 

train, car, voiture), se familiariser avec le réseau des moyens de transports parisiens (bus, 

métro, RER) 

Support - un plan du transport parisien par élève, recherche des possibilités du voyage à 

Paris sur l'Internet, une fiche avec les expressions nécessaires pour voyager à Paris 

204 



A partir des informations trouvées sur le net chaque élève décide de la date (quatre jours au 

maximum) et du moyen de transport du voyage à Paris. Il explique ses choix et donne le prix 

du voyage (le professeur peut indiquer la somme d'argent limite, s'il le désire) 

En s'appuyant sur le plan du transport ils cherchent comment aller au centre-ville (le Louvre, 

la Tour Eiffel, etc) de leur point d'arrivée (aéroport, gare). A tour de rôle (en utilisant les 

fiches avec des expressions utiles si nécessaire) ils demandent des renseignements (par ex. au 

guichet - pour acheter des tickets ou dans le métro sur leur parcours). 

Cours N o 3 - C o m m e n t trouver un hôtel? 

Objectif - trouver un logement à Paris, écrire une lettre de réservation, se renseigner à la 

réception 

Support - les sites Internet offrant le logement à Paris, les fiches avec les expressions utiles 

pour la rédaction d'une lettre de réservation et pour se renseigner à la réception d'un Hôtel, le 

plan de Paris 

Trouver un logement de ses rêves sur l'Internet. Noter toutes les informations nécessaires - le 

nom, l'adresse, la station du métro la plus proche, la description de la chambre, les services 

offerts. On peut, si l'on veut, fixer une limite financière. J'opte pour la solution qui donne la 

l i b e r t é d u c h o i x . 

Ecrire une lettre de réservation (ou un e-mail) à l'hôtel. Pas nécessairement à l'école. 

Situer l'hôtel sur le plan de Paris. Comment y arriver à partir de l'aéroport/la gare? 

Jeu de rôle - à la réception de l'hôtel juste après votre arrivée. 

Cours No 4 - Comment demander son chemin? 

Objectif - savoir demander son chemin dans les rues d'une ville inconnue. 

Support - le plan de la ville de Paris, une fiche avec des expressions utiles pour demander 

son chemin 
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Visitez le quartier où se trouve votre hôtel (les monuments pas trop éloignés). Vous vous 

perdez. Demandez votre chemin à un passant. Essayer de varier la situation en utilisant des 

expressions utiles. 

Cours No 5 - A l'office du tourisme 

Objectif - savoir demander des renseignements sur la visite touristique d'une ville 

Support - le plan de Paris, des brochures, des dépliants et toute autre documentation que 

l'on peut trouver dans un office de tourisme, une fiche d'expressions utiles à l'office du 

tourisme 

Jeux de rôle - demander des renseignements sur les visites des monuments historiques, les 

sorties culturelles, les restaurants, les visites guidées, les promenades en bateau, etc. Utilisez 

les brochures et la fiche. 

Décidez de ce que vous allez faire et complétez la grille de votre séjour à Paris. 

Cours No 6 - Au restaurant 

Objectif - trouver un restaurant sur l'Internet, savoir lire un menu en français, savoir 

commander un repas 

Support - le site Internet sur les restos parisiens, les cartes/les menus en français, une fiche 

avec les expressions utilisées pour communiquer au restaurant 

Trouver le restaurant de vos rêves sur l'Internet. Noter les informations comme son nom, son 

adresse et la station de métro la plus proche. Donner la raison de son choix. Jeux de rôle - à 

partir d'un menu en français commandez un repas complet (entrée, plat principal, dessert, 

boisson). Prononcez-vous sur la qualité du repas et demandez l'addition. 

Écrivez dans votre grille l'endroit où vous allez manger à midi et le soir. 

Cours No 7 - La visite d'un monument 

Objectif - se familiariser avec le langage des guides 
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Support - des brochures, des guides, un document vidéo, un cédérom. 

Trouver toutes les informations possibles sur un des documents parisiens sur l'Internet, dans 

un brochure ou dans un guide. Constituer une fiche avec des données sur le monument et la 

présenter aux autres. Expliquer le choix du monument. 

Comment pouvez-vous accéder au monument choisi à partir de votre hôtel? 

Quand comptez-vous le visiter? Complétez la grille. 

Cours No 8 - Histoire de la ville de Paris 

Niveau - avancé 

Objectif - acquérir de nouvelles connaissances sur la ville de Paris; analyse lexicale 

(nominalisation) et grammaticale (passé simple) d'un texte proposé (tiré d'un guide ou d'une 

encyclopédie). 

Support - le texte, le plan de Paris 

Cours No 9 - Paris s'éveille - la chanson de Jacques Dutronc 

Niveau - avancé 

Objectif - écoute et analyse de la chanson sur Paris 

Support - un enregistrement de la chanson, un magnétophone 

• Avant la première écoute poser les deux questions suivantes: Quel moment de la 

journée décrit la chanson? De quels monuments parle-t-on dans cette chanson? 

• Première écoute. 

• Quelles activités mentionne-t-il encore dans sa chanson? 

• Deuxième écoute. 

• Et votre ville, comment est-elle le matin à 5H et à 7H30? 

Cours No 10 - La lettre amicale 

Objectif - savoir rédiger une lettre informelle 
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Support - toute la documentation recueillie lors du projet 

C'est la fin de votre séjour à Paris. Racontez votre expérience dans une lettre à votre ami 

français. 

Cours No 11 - Un quiz et un jeu d'équipe sur les connaissances acquises 

Objectif - évaluer les connaissances factuelles acquises lors du projet 

Support - le quiz, les petites cartes avec les noms des monuments 

Distribuez le quiz. A corriger par le prof ou en groupe. Récompenser les meilleurs résultats. 

Pour le jeu divisez la classe en groupes de cinq. Un représentant du groupe se place devant 

la classe, prend une carte avec le nom d'un monument. Il doit le décrire à son groupe en 

temps limité (une minute). Si le groupe réussit à deviner le nom du monument, il gagne un 

point. Après c'est le tour d'un autre groupe. Le même élève ne peut pas donner de réponse 

deux fois de suite. Le groupe qui obtient le plus de points est déclaré vainqueur. 

Il est aussi possible d'organiser une petite présentation et une exposition des affiches et des 

dépliants faits par les élèves sur leur voyage à Paris. 

Příloha č. 7 - Pracovní list k přípravě MIP (na příkladu 

eTwinning) 

Pracovní list - návrh eTwinningového projektu 

Název: 
(Krátký a výstižný) 

Partneři: 
(stačí jeden, může být více) 
Partneři: 
(stačí jeden, může být více) 

Země: 

Trvání: 
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Třída/y: Věk: 

Komunikační jazyk/y: 

Fředmět/y či téma/ta: 

Popis projektu: 

Cíle: 
(realistické a konkrétní) 

Začlenění do švp, 
tematických plánů: 

(v obou školách) 

Aktivity: 
(odpovídají cílům) 

Časový rozvrh: 

(pozor na prázdniny) 

Výsledky a finální 
produkty: 

(webové stránky, video, 
plakáty atd.) 

Hodnocení žáků: 

(průběžné a závěrečné, co a 
kdy) 

Využití ICT: 

(opatrně i odvážně, 
dostupnost) 

Hardware 

Využití ICT: 

(opatrně i odvážně, 
dostupnost) 

Software 

Využití ICT: 

(opatrně i odvážně, 
dostupnost) 

Komunikační 
nástroje 
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Mezipředmětové vztahy: 

(rozděleni úkolů) 

Komunikace: 

(diseminace výsledků) 

Další využití projektu: 

Jiné: 



Příloha č. 8 - Příklad hodnotící tabulky v projektu eTwinning 

Evaluation 
Votre travai l se ra éva lué ind iv idue l lement auss i bien que par groupes . 

Le but à rejo indre est celui de savo i r p résenter à vos copa in s un produit 

va lab le: or ig ina l , ma i s surtout in té ressant . 

a) évaluation individuelle (" in itinere") 

Points t 2 3 Points 

Pertinence de 
l'argument central accep tab le discrète très bonne 

Recherches 
effectuées/contenu de 
l'exposition 

appropr i ées or iginales 
in téressantes 
et or ig inales 

Oualité du matériel 
choisi 

accep tab le discrète bonne 

Validité de 
l'exposition orale 
(G ramma i re correcte, 
vocabu la i re var ié, 
•nrononciationï 

d iscrète bonne très bonne 

l>) Evaluation du travail final par groupes 

Points 1 2 3 Points 
Oualité de la présentation suff isante discrète 1res bonne 

Objectifs atteints (tâche 
accompl ie) 

que lques -
uns 

la plupart 
tous les 
objectifs 

Piésentation oiale suff isante eff icace très eff icace 

Příloha č. 9 - Kritéria pro hodnocení projektů na certifikát 

kvality a národní eTwinningové ceny v ČR 

V 

V) 

5 

* * * 

6. o 
O, V

áh
í 

1 . Kvalita mezinárodní spolupráce 

1.1. Zájem o účast 
obecná ochota, s níž jsou partneři (učitelé i studenti) 

připraveni věnovat projektu čas a energii 
1 
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1.2. 
Zapojení 

partnerů 

vhodná volba partnerů, vzájemná dohoda, rozdělení rolí 

a zodpovědnosti, souhlas s nastavením krátkodobých a 

dlouhodobých cílů 

1 

1.3. 
Vzájemná 

komunikace 

efektivita a intenzita komunikace, jasnost sdělení, 

jazykové bariéry, kontakt s podpůrným střediskem 

apod. 

1 

1.4. 
Vzájemné 

obohacení 

vývoj partnerských vztahů a zřetelná schopnost učit se 

jeden od druhého 
2 

1.5. 
Rozvoj 

spolupráce 

pozorovatelná pozitivní změna účastníků v jejich 

přístupu k mezinárodní (evropské) spolupráci (např. 

pocit sounáležitosti s projektem, zájem pokračovat 

apod.) 

2 

2 . Řízení a evaluace projektu 

2.1. 
Úroveň 

přípravy 

promyšlenost a kvalita návrhu - jasné a vhodné úkoly, 

realistický časový harmonogram, definice postupů 

a výukových cílů, zapojení dalších učitelů 

1 

2.2. Úroveň řízení 

kvalita koordinace na místní i mezinárodní úrovni -

vhodné rozdělení úkolů, reálnost časového plánu práce, 

týmová spolupráce 

2 

2.3. 
Hodnocení 

projektu 

příprava hodnocení (výběr metod), sběr dat (archiv všech 

dostupných materiálů), plnění plánu práce a efektivní 

změny, auto-evaluační postupy 

2 

2.4. Šíření výsledků 
úroveň šíření informací o projektu a jeho výstupů (např. 

Web, výstavy, představení apod.) 
1 
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2.5. 
Ocenění a 

zpětná vazba 

dosavadní ocenění (i nominace) a kladné ohlasy 

(původem mimo projekt) 
1 

2.6. 
Soulad 

s činností školy 

souhlas vedení, zájem a podpora učitelů i 

nezúčastněných učitelů, potenciál k rozšíření 

mezinárodní spolupráce ve škole 

1 

2.7. 
Profesionální 

růst 

přínos pro osobní profesionální růst zúčastněných 

učitelů v rámci projektu 
1 

2.8. Zapojení žáků 
aktivizace žáků či studentů, podíl na řízení projektu, 

osobní nasazeni, přesah mimo rámec vyučování 
2 

3. Realizace projektu 

3.1. Obsah výstupů 

úroveň obsahu (odpovídající věku) a věcná správnost 

vytvořených materiálů či jiných produktů, zajímavost 

pro nezúčastněné 

2 

3.2. 
Technická 

úroveň 

technické zpracování výstupů (nelineární provedení, 

grafika, animace, použitelnost pro různé platformy 

apod.) s přihlédnutím k vybavení školy, využití 

vhodných tech. nástrojů, posun v míře osvojení poč. 

gramotnosti 

1 

3.3. 
Splnění 

výukových cílů prokazatelné splnění výukových cílů projektu 
3 

3.4. Dopad projektu důsledky realizace projektu ve škole i mimo ni 1 

3.5. Opakovatelnost 
pokračování aktivit projektu s jinými (nebo stejnými) 

partnery, je modelem pro jiné 
1 
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3.6. 
Integrace do 

osnov 

soulad se vzdělávacím programem školy nebo jeho 

ovlivnění, posílení mezipředmětových vztahů 
2 

3.7. 
Evropský 

rozměr 

růst znalostí o Evropě, vhodný přístup vedoucí 

k poznávání kulturních odlišností a cizích jazyků 
1 

3.8. 
Moderní 

přístup 

implementace konstruktivních výukových metod 

(aktivizující inkluzivní prostředí), řešení reálných 

problémů, efektivní využití technologií 

2 

4. Zajištění podpory projektu 

4.1. 
Podpora 

organizace 

efektivní a nepřetržitá podpora ze strany vlastní 

organizace, možnost využití specifických finančních a 

lidských zdrojů, prostor a zařízení 

1 

4.2. 
Technická 

podpora 

zapojení a pomoc školního koordinátora ICT nebo 

jiných technických pracovníků (včetně studentů) 
1 

4.3. 
Partnerská 

podpora pomoc od partnerů (např. finance, lektoři, pozvání) 
1 

4.4. 
Podpora CSS a 

NSS 

využití podpory hlavní řídící a koordinační organizace 

(asistenční služba, podpůrné středisko, portály, 

TwinSpace, progress card) 

1 

4.5. Pomoc zvenčí 

zapojení rodičů, podpora na místní, regionální, národní 

a evropské úrovni (politická reprezentace, granty, 

sponzoři apod.) 

1 

Pozn.: V každé kategorii může projekt získat O až 5 bodů. Celkové skóre vznikne součtem bodů 

získaných v každé kategorii vynásobených váhou. Nejvyšší možné výsledné skóre je 180. 
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Příloha č. 10 - Příklad zařazení MIP v cizím jazyce do ŠVP 

Název příspěvku Music helps us live - projekt eTwinningu 

Hudba nám pomáhá žít 

Jméno autora Mgr. Naděžda Kadlecová 

Stručná anotace Jedná se o interkulturní projekt, ve kterém si 

budou žáci vyměňovat lidové písně a budou se 

informovat o jejich vzniku a historii. Zároveň si 

budou psát e-maily na další témata, aby se lépe 

poznaly. V hodinách výtvarné výchovy budou 

další žáci písně ilustrovat a v hodinách anglického 

jazyka je budou překládat do angličtiny. 

Vzdělávací oblast (v případě 

integrace uveďte všechny vzdělávací 

oblasti, jejichž vzdělávacích oborů se 

integrace týká) 

Jazyk a jazyková komunikace 

Umění a kultura 

Vzdělávací obor (v případě 

integrace uveďte všechny vzdělávací 

obory, kterých se integrace týká) 

Cizí jazyk 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Stupeň vzdělávání a období 

vzdělávání 

2. stupeň základní školy (sedmá třída),nižší 

ročníky gymnázia (sekunda) 

Tematický okruh (téma, činnost) 

(uveďte název tematických okruhů / 

témat, činností / v RVP ZV u 

jednotlivých vzdělávacích oborů) 

Cizí jazyk 

Receptivní řečové dovednosti 

Produktivní řečové dovednosti 

2 1 5 



Hudební výchova 

Vokální činnosti 

Instrumentální činnosti, hudebně pohybové a 

poslechové 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity - subjektivní vysvětlené 

ilustrace na základě textu písně 

Uplatňování symbolů k vyjádření poslechu 

Očekávaný výstup vzhledem 

k RVP ZV (pokud se bude 

příspěvek vztahovat k více vzděl. 

oborům, prosíme k jednotlivým 

očekávaným výstupům vyznačit, o 

jaký vzděl. obor. se jedná) 

Cizí jazyk 

• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá 

informaci nebo význam slova ve 

vhodném výkladovém slovníku 

• písemně, gramaticky správně tvoří a 

obměňuje jednoduché věty a krátké texty 

Hudební výchova 

využívá své individuální hudební schopnosti 

a dovednosti při hudebních aktivitách 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální 

projev druhého 

> realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností písně a skladby 
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různých stylů a žánrů 

> vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

Výtvarná výchova 

1. užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

2. užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v 

proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé 

metody uplatňované v současném výtvarném 

umění a digitálních médiích - počítačová grafika, 

fotografie, video, animace 

Dílčí cíle dané aktivity 

(mimo jiné i rozvoj klíčových 

kompetencí) 

Efektivní získávání poznatků, kritický přístup k 

různým zdrojům informací, využívání 

komunikačních technologií ke styku s řeckými 

dětmi, využití znalostí cizího jazyka v praxi, nabytí 

lepšího vztahu k lidové kultuře, osvojení 

dovedností používat nástroje ICT. 

Integrace průřezových témat 

(uveďte konkrétní název tematického 

okruhu) 

Osobnostní a sociální výchova: 

Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, 

Kreativita 

Sociální rozvoj - Komunikace, Kooperace a kompetice 

Multikulturní výchova: 

Kulturní diference, Multikulturalita 
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Mediální výchova: 

Tvorba mediálního sdělení 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech- část Evropa a svět nás zajímá 

Mezioborové přesahy a vazby 

(uveďte názvy vzdělávacích oborů) 

Dějepis, Zeměpis, Informační a komunikační 

technologie 

Didaktická povaha příspěvku Motivační aktivita, rozbor projektového vyučování 

Organizační forma výuky Projektová 

Vyučovací metoda Komplexní (projektová, kooperativní) 

Předpokládaný časový nárok 6 - 7 měsíců až jeden školní rok 

Nutné pomůcky a prostředky Internet, slovníky, zpěvníky pro 7. ročník ZS, 

hudební nástroje, MP3, pomůcky na výtvarnou 

výchovu - tempery, pastelky, křídy, čtvrtky,..., 

skener 

Informační zdroje RVP ZV, www.eTwinning.net,www.eTwinning.cz 

Klíčová slova eTwinning, hudební výchova, výtvarná výchova, 

projekt, anglický jazyk 

Vlastní text př íspěvku 

Úvod: 

Popis: 

Název projektu: Music helps us live /Hudba nám pomáhá žít/ 
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Školy a země v partnerství: gymnázium Česká Lípa /The Czech Republic/ a Kavasila High 

School /Řecko/ 

Zúčastnění učitelé: 

Na obou stranách učitelé anglického jazyka jako koordinátoři, učitelé hudební výchovy, 

výtvarné výchovy a učitelé výpočetní techniky jako poradci. 

Odkazy na web školy: www.gym-cl.cz anglická sekce - activities - eTwinning programmes in 

our school. 

Věk a počet studentů na obou stranách : 16 studentů v základních dvojicích. Věk českých 

studentů je 12 let. Řečtí studenti jsou ve věku 12-15 let. Dále studenti malující - věk 14 let na 

české straně. 

Plánovaná doba trvání projektu: jeden školní rok 

Jazyky: anglický, doprovodné český, slovenský, řečtina 

Popis průběhu projektu: 

Tento projekt vznikl za základě partnerství v programu eTwinning. Na začátku studenti 

vytvořili modelové dvojice a vyměnili si první úvodní dopisy, aby se lépe poznali. K jejich 

lepšímu seznámení též přispěla fotogalerie v Twinspace (což je pracovní prostředí, které 

zaregistrovaní partneři dostanou, jakmile je jim uznán projekt). 

V tomto prostředí také probíhaly další aktivity, jako ukládání všech příspěvků, dokumentů, 

hudebních nahrávek, videoklipů, přeložených textů písní, jejich ilustrace a hlavně 

komunikace mezi studenty. Ta probíhala pomocí emailů a fóra, do kterého přispívali nejen 

studenti, ale i učitelé. 

Organizace práce 

Studenti pracovali podle předem dohodnutého programu. Ten obsahoval přesné rozvržení 

práce na každý měsíc. Vycházel z hudební výchovy pro sedmý ročník a některé písně byly 

přidány navíc. Studenti začali písní Široký, hluboký. V hodině hudební výchovy se píseň 
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naučili zpívat tak, aby mohla být nahrána. Poté ji přeložili do angličtiny a studenti jiné 

skupiny k ní pořídili ilustrace na základě textu. (Tyto ilustrace pořizovali studenti tercie) Tito 

studenti pracovali na základě osnov pro výtvarnou výchovu a ke každé písni používali jinou 

techniku. Výsledek měsíční práce byl uložen do pracovního prostředí Twinspace, takže si jej 

mohli studenti a učitelé partnerské školy v Řecku prohlédnout. Řečtí studenti postupovali 

podobně a seznamovali nás se svými lidovými písněmi, jejich historií a způsobem ilustrace. 

V říjnu jsme si vybrali právě píseň „Široký- hluboký", která je sice milostná ,ale vyskytuje se 

v ní zmínka o řece Vltavě, která reprezentuje naši slavnou řeku. Kromě ilustrací jsme poslali 

do Řecka i mapu, kudy Vltava protéká, a doporučili jsme svým partnerům, aby si poslechli 

Vltavu od Bedřicha Smetany. Řekové nás seznámili se svou řekou Aliakmon a k tomu též 

vybrali vhodnou píseň, kterou v hodině angličtiny přeložili. Před vánoci jsme se 

specializovali na tématiku tohoto svátku a vybrali jsme ze zpěvníku píseň Pásli ovce valaši, 

kterou se děti naučily hrát na flétny. Kromě toho jsme si vyměnili vánoční přání obyčejnou 

poštou, což byl pro děti zážitek. Dnes už všichni používají pouze elektronickou poštu. Leden 

byl zasvěcen písni Cechomoru Darmo sa ty trápíš, o které je psáno v dalším odstavci. 

Poslední píseň, kterou jsme vybrali ze zpěvníku Hudební výchovy pro sedmý ročník, byla 

polyfonie - Já do lesa nepojedu, Neviděli jste tu mou panenku a Jede, jede poštovský 

panáček. 

Výzva 

V lednu jsme se dohodli, že se pokusíme naučit zazpívat jednu píseň partnerské země. My 

jsme proto velice důkladně nacvičili píseň Darmo sa ty trápíš od Cechomoru za doprovodu 

hudebních nástrojů a Řekům se tato píseň zalíbila. Její česky zpívanou verzi nám poslali jako 

videoklip v den svátku Evropské unie, 9.května. Studenti sekundy nacvičili píseň 14 slavíků, 

kterou zazpívali řecky. I my jsme poslali náš videoklip do Řecka, kde měl obrovský úspěch. 

Výstupy 

Výstupem první části projektu je několik videoklipů, nahrávky písní v MP3, powerpointová 

prezentace o průběhu projektu a sada výtvarných prací, ilustrací k písním z obou zemí, 

překlady českých písní do angličtiny a překlady řeckých písní do češtiny (z anglické verze) a 
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krátký film. Máme v plánu ještě vytvořit jednoduchý zpěvník všech použitých písní 

s nahrávkami na CD. 

Použité pomůcky 

Během projektu studenti používali počítače s připojením na internet, hudební nástroje, 

slovníky na překlady do angličtiny a naopak, pomůcky výtvarné výchovy, digitální 

fotoaparát, kameru, skener, data projektor, web kameru na videokonferenci. 

Použitý software 

Email, chat, podcast, MP3, fórum, fotogalerie, blog, video, SKYPE mezi učiteli a při 

videokonferenci. 

Hodnocení 

Hodnocení probíhalo netradičním způsobem. Společně s žáky jsme hodnotili každý měsíc. 

Sledovali jsme, zda se nám práce povedla a děti samy navrhovaly změny. Hodnocení 

probíhalo formou diskuze a znovu přehráváním písní z portálu našeho projektu. Několikrát 

se stalo, že děti samy nebyly spokojené a navrhovaly znovunahrání písně. Klasifikace 

jednotlivých prací probíhala zejména tehdy, když studenti psali dopisy na dané téma, jako 

například Naše škola, Vánoce, Velikonoce, Můj volný čas. Tyto krátké slohové články 

vycházely z učebnice anglického jazyka ve třídě používané. (Cambridge English Worldwide 

2.). Je jisté, že hodnocení bylo podstatně mírnější než při nějakém gramatickém testu a mělo 

být více motivující. 

Na jaře jsme požádali o certifikát kvality, který jsme obdrželi na Národní konferenci 

eTwinningu v Jihlavě společně s drobnými dárky pro děti. To bylo pro nás to největší 

ocenění. 

Poslední fáze projektu 

Projekt bude dokončen v zimě 2007 částí, kterou jsme přidali dodatečně. Jedná se o 

seznámení našich kamarádů s několika lidovými tanci. V hodině anglického jazyka 
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popíšeme historii daného tance, v hodině tělesné výchovy se tanec děti naučí tančit a 

pošleme do Řecka video. Na závěr bychom si měli zatančit jeden řecký tanec. 

Závěr: 

Tento projekt ukazuje, jak lze spojit několik předmětů a jak spolupracovat s kolegy ve škole. 

V době, kdy současná mládež nosí v uších sluchátka MP3 s moderní hudbou, není příliš 

jednoduché motivovat je tak, aby rádi zpívali lidové písně v hodině hudební výchovy. 

Podařilo se nám toto překonat a děti se bavily při nahrávání, nacvičování a překládání našich 

známých lidových písniček do angličtiny. Uvědomovaly si obsah písní daleko více než při 

klasické výuce. Byly na sebe hrdé, když se jim podařilo zazpívat řecky a dostali od 

partnerské školy to nejlepší hodnocení. 

Doporučení: 

Doporučuji každému, kdo chce zkusit netradiční formy vyučování, zapojit se do programu 

eTwinning, zaregistrovat se a najít si partnerskou školy mezi zeměmi Evropské Unie. 

Najdete zde i celou řadu připravených projektů ze všech vyučovacích předmětů, které jsou 

k volnému použití. Více informací najdete na www.etwinning.cz. 

Příloha č. 11 - Charte européenne de qualité pour la mobilité 

Axée sur les aspects qualitatifs de la mobilité, la Charte européenne de qualité pour la 

mobilité constitue un document de référence des séjours à l'étranger afin de garantir aux 

participants, jeunes et adultes, une expérience positive. Son champ d'application concerne les 

séjours des jeunes ou des adultes à des fins d'apprentissage formel et non formel et par 

conséquent leur développement personnel et professionnel. Elle offre des orientations qui 

tendent à répondre aux attentes des participants et aux exigences légitimes des organismes et 

institutions éducative. La Charte offre ainsi un cadre amélioré à la libre circulation des 

personnes dans le domaine de l'éducation et de la formation pour notamment renforcer la 

création d'un véritable espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la 

vie ainsi que la cohésion économique, sociale et régionale. 
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ACTE 

Recommandation (CE) n° 2006/961 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 

2006, relative à la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins d'éducation et de 

formation : Charte européenne de qualité pour la mobilité [Journal officiel L 394 du 

30.12.2006]. 

SYNTHÈSE 

La Charte européenne de qualité pour la mobilité constitue le document de référence 

qualitatif des séjours d'éducation et de formation à l'étranger. Elle complète d'un point de 

vue qualitatif la recommandation relative à la mobilité des étudiants, des personnes en 

formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs de 2001 dont elle partage le 

champ d'application. 

La Charte s'adresse aux États membres, en particulier aux organisations responsables des 

séjours à l'étranger, en dégageant des orientations concernant les modalités de la mobilité 

des participants, jeunes ou adultes, à des fins d'apprentissage et à d'autres fins, comme 

l'évolution professionnelle, afin de favoriser leur développement personnel et professionnel. 

En impliquant davantage les parties prenantes, elle vise également l'amélioration de la 

qualité et de l'efficacité des systèmes d'éducation et de formation. 

Elle devrait contribuer à faire en sorte que les participants à la mobilité vivent une expérience 

toujours plus positive, tant dans le pays d'accueil que dans leur pays d'origine, à leur retour, 

et que les échanges en matière d'éducation et de formation s'intensifient et s'approfondissent. 

Elle offre ainsi des orientations qui tendent à répondre : 

• aux attentes des participants, au sujet de l'information adéquate avant leur départ, de 

l'infrastructure appropriée qu'ils trouveront dans le pays d'accueil, ainsi que de la 

valorisation de leurs connaissances après leur retour dans leur pays d'origine ; 

• aux exigences légitimes des organismes et institutions éducatives, principalement du 

pays d'accueil, qui s'attendent à ce que les candidats à la mobilité n'arrivent pas sans 

être dûment préparés et que leur période de mobilité soit positive et pour eux-mêmes 

et pour l'organisme, institution ou entreprise qui les accueille. 
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Ces orientations consistent en dix principes dont la mise en œuvre repose sur une base 

volontaire et flexible dans le sens où elle peut être adaptée selon la nature et les 

caractéristiques propres à chaque séjour. Ces principes sont : 

• l'orientation et l'information : l'accès à des sources fiables et claires d'orientation et 

d'information sur les possibilités de mobilité et leurs conditions, y compris sur la 

Charte et les rôles des organisations d'envoi et d'accueil, doit être garanti à chaque 

candidat ; 

• un plan d'éducation et de formation : ce plan est établi et signé par les organisations 

d'envoi et d'accueil et les participants avant tout séjour à des fins d'éducation ou de 

formation. Ce plan doit décrire les objectifs et les résultats escomptés, les moyens d'y 

parvenir et l'évaluation ; il doit également prendre en considération les problèmes de 

réinsertion ; 

• la personnalisation : la mobilité doit correspondre aux parcours d'apprentissage 

personnels, aux competences et à la motivation des participants ainsi que les 
valoriser et les compléter ; 

• la p r é p a r a t i o n g é n é r a l e : les participants devraient bénéficier d'une préparation 

générale adaptée aux besoins spécifiques avant de partir. Elle devrait porter sur des 

aspects linguistiques, pédagogiques, juridiques, culturels ou financiers ; 

• les aspects linguistiques : ils contribuent à renforcer l'efficacité de l'apprentissage, la 

communication interculturelle et la compréhension de la culture du pays d'accueil. 

Devraient donc être pris en compte une évaluation linguistique avant le départ et la 

possibilité de suivre des cours dans la langue du pays d'accueil et/ou de 

l'enseignement ainsi qu'un soutien et des conseils linguistiques dans le pays 

d'accueil ; 

• l'appui logistique : apporté aux participants, il pourrait inclure la communication 

d'informations et l'octroi d'une aide pour les modalités de voyages, l'assurance, la 

portabilité des subventions et des prêts publics, les permis de séjour ou de travail, la 

sécurité sociale et d'autres aspects pratiques ; 

• le tutorat : l'organisation d'accueil devrait prévoir un tutorat afin d'apporter conseils 

et aide aux participants tout au long du séjour, y compris pour leur intégration ; 
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• la reconnaissance : pour toute période d'études ou de stage à l'étranger qui fait partie 

intégrante d'un programme d'études ou de formation officiel, le plan d'éducation et 

de formation doit le mentionner et les participants devraient bénéficier d'une aide 

pour la reconnaissance et l'homologation adaptées. Pour les autres formes de 

mobilité, notamment dans le cadre de l'éducation et de la formation non formelles, 

l'attestation par un document approprié, comme Europass, est nécessaire ; 

• la réintégration et l'évaluation : à leur retour dans leur pays d'origine, les 

participants devraient recevoir des conseils sur la manière de tirer parti des 

compétences acquises au cours de leur séjour, voire une aide à la réintégration dans 

le cas de séjours de longue durée. L'évaluation concernant l'expérience accumulée 

doit permettre de déterminer si les objectifs du plan d'éducation et de formation ont 

été atteints ; 

• les engagements et les responsabilités : les responsabilités découlant des critères de 

qualité ci-énumérés doivent être convenues et être, en particulier, consignées par écrit 

par l'ensemble des partenaires (organisations d'envoi et d'accueil et participants). 

La mise en œuvre de la Charte comprend, de la part des Etats membres, la suppression des 

obstacles à la mobilité et la mise en place d'un soutien et d'infrastructures contribuant à 

élever le niveau d'éducation et de formation dans l'Union européenne (UE). Elle concerne 

aussi des mesures de promotion de la mobilité par des informations faciles d'accès. 

La Commission, quant à elle, est invitée à encourager l'application de la Charte dans les États 

membres, à poursuivre la coopération avec ces derniers et les partenaires sociaux, 

notamment concernant l'échange d'informations et d'expériences relatives à l'application des 

mesures, et à renforcer le développement des statistiques en matière de mobilité. 

La mise en œuvre de la Charte, y compris son évaluation, s'inscrivent dans le cadre du 

programme de travail « Éducation et formation 2010 ». 

Contexte 

L'impact de la mobilité est important dans la mesure où, faisant partie de la libre circulation 

des personnes, la mobilité est un moyen de promouvoir l'emploi et réduire la pauvreté, de 
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promouvoir la citoyenneté européenne active tout en renforçant la compréhension mutuelle 

et interculturelle dans l'UE ainsi que la cohésion économique, sociale et régionale. 

Objectif du programme de travail « Éducation et formation 2010 », la mobilité contribue à la 

création de l'espace européen de l'éducation et de la formation et joue ainsi un rôle essentiel 

dans la réalisation des objectifs stratégiques de Lisbonne. La promotion de la mobilité et de 

l'intensification des échanges passe par des mesures telles que le plan d'action pour la 

mobilité de 2000 et la recommandation de 2001 précitée relative à la mobilité des étudiants, 

des personnes en formation professionnelle, des volontaires et des enseignants ainsi que par 

l'organisation d'événements tels que 1' année européenne de mobilité des travailleurs en 

2006. La présente Charte renforce et complète ces mesures tout autant que la charte des 

étudiants Erasmus, d'un point de vue qualitatif. 

Zdroj: http://europa.eu/scadplusAeg/fr/cha/cll085.htm [online] [cit. 10. 8. 2008] 

Příloha č. 12 - L'Image de l'autre 

Přiklad dopisu - Lettre 1: Introduction 

Bienvenue sur Internet et l'autoroute électronique! 

Nous allons utiliser cette route pour rencontrer des gens d'autres pays et d'autres cultures. 

Utiliser l'ordinateur pour ecrire et pour envoyer des lettres est une façon très rapide pour 

communiquer. C'est beaucoup plus rapide que le courrier ordinaire que certaines personnes 

appellent "snail mail", courrier d'escargot. 

Par ce projet nous voulons essayer de te donner une idée de la personnalité de ton partenaire 

et t'apprendre beaucoup de choses sur son pays. 

En écrivant des lettres, tu apprendras à connaître quelqu'un qui, sous certains aspects, est 

très différent de toi. Mais après un certain temps tu te rendras compte que vous avez 

beaucoup de choses en commun aussi, même si vous vivez à des milliers de kilomètres l'un 

de l'autre. 
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En général 

Dans cette lettre tu vas te présenter à ton partenaire. Utilise les phrases qui te sont proposées 

pour écrire ta lettre. 

Contenu 

Voici quelques points que tu vas aborder dans cette première lettre: 

Nom, âge, sexe, famille, caractère, intérêts. 

Phrases 

Voici quelques phrases que tu peux utiliser. Tu dois bien sûr les compléter avec des détails 

personnels. 

Tu peux aussi ajouter davantage d'informations. 

Cher/ Chère partenaire 

Dijna çette lettre je »"<titi rrie présenter-
ai 

J'ai (13/11.) ans. 

Je S M i S "" garffm/ UI tu fil lu. 

un garçon/ une fille de 14 ans. 

., mon prénom, 

c'est, 

On m'appelle. 

J'ai. deux frères. 

trois sœurs. 

Je n'ai ni frère ni sœur, je suis enfant unique. 

J'habite. chez mon père, mon beau-père. 

chez nia mère, ma belle mère. 
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chez mes parents. 

chez.... 

Mes parents sont divorcés. 

J'aime lefoot/ 

J'adore la musique, le chant. 

Je suis en sixième à 

de l'école) 

en cinquième/ quatrième. 

Je pense que je suis cooll calme/ ennuyeux/ terrible/ difficile/ spontané/ intelligent/ gentil. 

J'aime les gens qui 

Je n'aime pas les gens qui 

Je suis né(e) ... en Hollande. 

au Danemark. 

en Turquie. 

au Surinam. 

au Maroc. 

J'ai les yeux marron, bleus, verts, gris. 

J'ai les cheveux blonds, noirs, gris, roux. 

Ils sont longs, bouclés, raides. 

J'attends ta réponse avec impatience. 

C'est tout pour maintenant. 



Tuyau 

Quand tu auras f ini ta lettre, laisse-la un peu de côté. 

Après quelque temps tu la reprendras et tu la liras comme si elle ťéta i t adressée. 

Qu'en penses-tu alors? 

Zdroj: http://www.esp.uva.nl/Image-FR/pletterl.htm [online] [cit. 10. 8. 2008] 

Příloha č. 13 - eTandem 

Apprendre à connaître son partenaire 

Pose les questions suivantes à ton partenaire. Écris ses réponses. 

Il/elle te posera les mêmes questions dans ta langue. Tu lui répondras et l'aideras a noter tes 

réponses. 

• Quelle est ta plus grande qualité? 

• Quelle est ton plus grand défaut? 

• Qu'est-ce que tu crains le plus? 

• Quel est ton rêve le plus fou? 

• Quels sont tes écrivains préférés? 

• Quel genre de musique préfères-tu? 

• Quel est ton plat préféré? Ta boisson préférée? 

• Si tu pouvais changer le monde, que ferais-tu avant toute autre chose? 

• Quelles qualités sont importantes chez un homme? Chez une femme? 

Expressions: 

Je suis d'accord avec toi 

Je ne suis pas du tout/tout à fait d'accord avec toi 

...ainsi, nous n'avons pas beaucoup de points communs 

...ainsi, nous n'avons rien en commun 

Zdroj: http://tandem.ac-rouen.fr/tandem/fra/0102afra.html [online] [cit. 10. 8. 2008] 
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Příloha č. 14 - Příklad eTwinningového balíčku 

Elektronický žurnál ve výuce cizího jazyka 

Učitelé cizího jazyka a jejich žáci společně vytvoří elektronický žurnál (internetový deník, 

noviny nebo časopis). 

Pedagogická hodnota: 

Projekt má především podpořit výuku jazyků a interkulturní dialog. Žáci by se měli naučit, 

jak psát ve spolupráci s druhými - se svými spolužáky i s partnery ze zahraničí - a jak 

publikovat své články na Internetu. 

Věková skupina: 10 - 1 9 let 

Délka trvání: od jednoho měsíce až po celý školní rok 

Nástroje: Jakýkoli publikační nástroj: například Twinspace (webové stránky, složky, 

soubory) nebo Compďct e-journal (nástroj k vytváření internetového časopisu pro školy); 

zpracování textu, e-mail, digitální fotoaparát a Internet 

Předmět/y: cizí jazyky, jazyk a literatura, Evropa, dějiny a tradice, zeměpis, informatika/ICT 

Pedagogické cíle: 

• rozvíjet schopnosti psát a číst v cizím jazyce; 

• rozvíjet schopnosti psát ve skupině a číst korektury; 

• rozvíjet kritické myšlení při vyhledávání, výběru a třídění informací k danému 

tématu; 

• umět psát různé druhy článků (rozhovor, zpráva, reportáž, fotoreportáž, průzkum, 

inzerát, esej, přehled, oznámení...); 

• seznámit se s novinářskou prací: práva a povinnosti novinářů, dodržování 

autorských práv; 

• naučit se základům psaní textů na webu a pravidlům grafického designu; 

• umět pořizovat digitální snímky a používat je v článcích; 
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• využívat nástroje ICT pro publikování, editace, komentáře, případně i k hodnocení 

článků; 

• efektivně komunikovat se spolužáky i se zahraničními partnery; 

• rozvíjet interkulturní dovednosti. 

Průběh 

1. Zahájení: 

A/ seznam doporučení pro učitele 

• dohodněte se na věku zúčastněných dětí a na požadované úrovni znalostí cizího 

jazyka; 

• pokuste se zahrnout do učiva cizího jazyka v obou zemích témata a typy článků; 

• domluvte si časový rozvrh a dohodněte se na nástrojích ICT, které budete v projektu 

používat; 

• podělte se o své nápady, jak vyučovat cizí jazyk pomocí skupinového psaní a čtení; 

• navrhněte úkoly a cvičení, která umožní žákům psát články v cizím jazyce (některé 

úkoly jsou k dispozici na níže uvedených odkazech); 

• podle věku a vyspělosti studentů rozhodněte, kolik volnosti budou mít žáci při 

tvorbě žurnálu a jak bude žurnál rozsáhlý; 

• rozhodněte se pro způsob spolupráce: 

• žáci píší články ve třídě a poté, co je zveřejní na Internetu, o nich diskutují se 

zahraničními partnery; 

• od samého začátku pracují na textech společně se zahraničními partnery; 

• pracují individuálně, ve dvojicích nebo ve skupinách; dvojice či skupiny jsou buď 

monolingvní v rámci jedné školy, nebo vícejazyčné napříč školami. 

• mladším žákům pomáhají starší žáci ze stejné školy. 

• naučte se používat publikační nástroje jako Twinspace nebo Comp@ct e-journal, 

který je k dispozici na http://ejournal.eduprojects.net/index.php?output=FrontPage, a 

další nástroje ICT, jež budete potřebovat k projektu (zpracování textu, e-mail, 

digitální fotoaparát a Internet); 

• naplánujte pro své žáky praktická cvičení používání softwaru pro elektronický 

žurnál; 
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• vysvětlete žákům způsob práce a smysl projektu. Je důležité, aby je projekt zaujal co 

možná nejvíc. 

B/ seznam doporučení pro studenty 

• seznamte se s nástroji ICT, které budete potřebovat při projektu; 

• připravte se na sběr informací a skupinové psaní. Budete pracovat buď se svými 

spolužáky, nebo se zahraničními partnery. S pomocí svých učitelů rozhodněte, kdo 

bude zodpovědný za jaký úkol (sběr informací, koncepty, obstarávání obrázků, práce 

s ICT, korektury atd. 

• zvolte si, z jakých rubrik se bude žurnál skládat, a shodněte se na tom se spolužáky, 

resp. s partnery (např. Z naší školy, Každodenní život v naší zemi, Sociální problémy 

v naší zemi, Sport apod.); 

• vyberte si náležitá témata článků a shodněte se na nich se spolužáky, resp. s partnery. 

Témata mohou být obecná (kultura, zvyky, každodenní život, svátky atd.) - pro 

mladší žáky nebo jazykové začátečníky - nebo konkrétní a náročnější (politika, 

společenský život, kultura, umění atd.) - pro starší a jazykově pokročilejší studenty. 

• zvolte si novinářský přístup podle tématu a podle svých možností (interview, zpráva, 

reportáž, fotoreportáž, průzkum, inzerát, esej, přehled, oznámení...); 

• osvojte si jazykové znalosti nezbytné pro váš úkol: například čtením a 

zpracováváním podobných článků napsaných profesionálními novináři, studiem 

slovní zásoby související s tématem apod. 

2. Sběr a třídění informací: 

• Žáci vyhledají, vyberou a uspořádají materiál k danému tématu (na Internetu a/nebo 

v knihovně); 

• Předloží své nápady a vypracují koncepty článků, přičemž budou dodržovat zvolený 

novinářský přístup; 

• Dohodnou se na vzhledu článku a obrázcích k textu; 

• Učitelé dohlížejí na práci žáků, vedou je a pomáhají jim dostát nárokům, jež na ně 

klade skupinové psaní v cizím jazyce. 
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3. Publikace článků: 

• Při psaní konečné verze článku berou žáci v úvahu připomínky ostatních členů 

skupiny týkající se jazykové kvality, obsahu, vzhledu a obrázků; 

• Náležitě uvádějí zdroje ke všem citacím použitým v článku; 

• Žáci vloží článek na Twinspace nebo do prostředí Comp@ct e-journal; 

• Učitelé jakožto administrátoři nakonec články zveřejní; 

4. Učíme se spolu a od sebe navzájem: 

• Žáci si přečtou články svých partnerů nebo jiných skupin; 

• Okomentují je, a pokud pracují v prostředí Comp@ct, ohodnotí je. Všímají si jazykové 

kvality, obsahu, vzhledu a vhodnosti obrázků; 

• Jestliže to používané nástroje umožňují, jsou články sebrány do internetového 

žurnálu. Žáci se dohodnou na designu žurnálu (logo, titulní stránka). Uspořádají 

dostupné články do dříve dohodnutých rubrik; 

• Pokusí se najít společné rysy a odlišnosti ve vnímání daného tématu v různých 

zemích. 

Výstup/y: 

• Články v cizím jazyce, zveřejněné na Internetu; 

• Elektronický žurnál s danou strukturou, který obsahuje články sepsané všemi do 

projektu zapojenými skupinami. 

Další možnosti: 

• Žáci mohou například vyrobit tištěnou verzi časopisu. Budou tak moci porovnat 

rozdíly mezi internetovým a tištěným časopisem; 

• Mohou vytvořit skutečnou obálku pro svůj časopis za pomoci volně dostupných 

aplikací (http://flagrantdisregard.com/flickr/magazine.php); 

• Nejzajímavější články mohou přeložit do svého rodného jazyka, publikovat je na 

webových stránkách své školy nebo je vytisknout a zveřejnit ve škole či ve svém 

okolí. 
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Příklady: 

• http://ejournal.eduprojects.net/Bridges/ (anglicky) - příklad elektronického žurnálu v 

angličtině, vytvořeného slovinskými a portugalskými žáky v prostředí Comp@ct v 

rámci eTwinning. 

• http://ejournal.eduprojects.net/index.php?output=FrontPage() (anglicky) - zde na 

stránkách Comp@ct naleznete více příkladů evropských elektronických žurnálů a 

publikačních nástrojů pro školy. 

• http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?path=/emag (německy) - pedagogický rádce 

na základě elektronického žurnálu v němčině, slovenštině a angličtině, který vznikl 

na německé a slovenské škole v rámci eTwinning. 

• http://www.onestopenglish.com/Culture/lessons-English-

teaching/elt_esl_lessons.htm (anglicky) - výuka angličtiny (středně pokročilí a 

pokročilí) na základě článků z týdeníku The Guardian. 

• http://www.francparler.org/fiches/presse_sommaire.htm (francouzsky) 

pedagogický rádce pro používání tisku ve třídě, psaní článků a tvorbu časopisu na 

hodinách francouzštiny jako cizího jazyka. Může být zdrojem inspirace i pro jiné 

jazyky. 

• http://www.cafebabel.com/en/default.asp (en, fr, de, es, it, ca) - evropský internetový 

časopis založený na principech účastné žurnalistiky. Přispívají do něj univerzitní 

studenti z celé Evropy. Můžete zde nalézt rady, jak psát pro mezinárodní internetový 

časopis. 

• http://www.omarlecheri.net/index.htm (francouzsky) - webové stránky provozované 

francouzským sdružením Omar le Cheri a podporované francouzským 

ministerstvem školství. Cílem projektu je zvýšit míru zvídavosti žáků, ze kterých se 

zde stávají mladí reportéři. Pedagogická pomoc pro učitele. Stránky jsou zaměřeny 

na středomořskou oblast, ale zapojit se mohou všechny evropské školy. 

• http://membres.lycos.fr/lemarquepage/ (francouzsky) - Le Marque Page doporučuje 

témata (věda, reportáže, každodenní život atd.) a umožňuje publikaci článků 

francouzsky mluvícím školákům. 
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• http://www.ethnokids.net/index.php (francouzsky) - webové stránky francouzského 

sdružení Ethnokids, na kterých se školáci učí psát články o své zemi a vnímat 

kulturní diverzitu. Nabízejí též pedagogickou pomoc. 

Původní námět: Viljenka Šavli (ZŠ Solkan, Slovinsko) 

Úprava: Kateřina Bavorová 
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