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Anotace 

 

Diplomová práce se zaměřujeme na evropskou aktivitu eTwinning a její implementaci 

do vzdělávacího systému. V teoretické části této práce je nejprve charakterizována tato 

aktivita a její základní principy, dále také její vzdělávací cíle a způsob řízení. Důraz je kladen 

také na její postavení v rámci koncepce celoživotního učení. Práce nastiňuje vývoj aktivity 

eTwinning od jejího zahájení v roce 2005 až doposud. Popisuje původní směr, kterým se 

aktivita ubírala na začátku, a blíže definuje také postupné přeměny, ke kterým v průběhu 

jejího vývoje docházelo. Praktická část je věnována hlavním internetovým nástrojům, které 

eTwinning nabízí svým uživatelům, a jejich bližšímu popisu. V závěru je zařazena ukázka tří 

projektů eTwinning, které patří mezi příklady dobré praxe v ČR.  

Hlavním cílem této diplomové práce je podrobné představení evropské aktivity 

eTwinning v co nejširším kontextu a z různých úhlů pohledu. Veškeré informace byly 

čerpány z relevantní literatury a dalších informačních zdrojů. 

Klíčová slova 
 

  eTwinning, celoživotní učení, Comenius, Erasmus pro všechny, mezinárodní 

partnerství škol, evropská komunita škol, vzdělávací projekt, informační a komunikační 

technologie, prostředí Twinspace, pracovní plocha učitele.    
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Annotation 

 

The diploma thesis focuses on a European activity eTwinning and its implementation 

within the system of education. The theoretical part of the thesis introduces the activity and its 

main principles, as well as its goals and management. The emphasis is also put on its position 

within the conception of lifelong learning. The thesis presents the development of the activity 

since its lunch in 2005 until now, describes its original direction to be followed at the 

beginning as well as the gradual changes that happened during its further implementation. The 

practical part defines the main internet tools offered by eTwinning to its users and describes 

those in detail. In the last part, three eTwinning projects are presented as good practice 

examples from the Czech Republic. 

The main aim of the diploma thesis is to present the European activity in as broad 

context as possible and from different points of view. All the data used are based on relevant 

literature and other sources. 

Key words 

 

 eTwinning, lifelong learning, Comenius, Erasmus for All, international school 

partnership, community for school in Europe, pedagogical project, information and 

communication tools, Twinspace, Teacher Desktop.  
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Úvod 
 

Evropská politika v oblasti vzdělávání je založena na spolupráci členských zemí 

Evropské unie (dále jen EU), která přispívá k rozvoji kvalitního vzdělávání a jeho celkové 

modernizaci. Členské státy se plně zapojují do všech aktivit a iniciativ realizovaných na 

úrovni společenství, i nadále však zůstávají odpovědné za obsah vzdělávání, organizaci 

vzdělávací soustavy a jejich kulturní a jazykovou rozmanitost. 

Vstup České republiky usnadnil zapojení do všech dostupných komunitárních 

programů zaměřených na podporu rozvoje systémů vzdělávání a odborné přípravy a 

spolupráci mezi vzdělávacími institucemi v zemích EU. Jejich cílem je posilovat vzájemné 

porozumění mezi evropskými státy pomocí koncepce celoživotního učení a naplňovat 

společné cíle evropské politiky definované v lisabonské strategii.   

 

Myšlenka mezinárodní spolupráce ve formě výměnných pobyty žáků a učitelů a jejich 

vzájemná korespondence v cizím jazyce se objevovala již před naším vstupem do EU. Teprve 

však nástup internetu do škol a s tím spojené nové způsoby komunikace na dálku otevřely 

všem školám neobvyklé možnosti zahraniční spolupráci. Jedním ze vzdělávacích programů, 

který chytře spojuje zmíněné prvky a přináší tak nevšední výuku do školních tříd je aktivita 

eTwinning.  

Jako pracovník Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České republice 

jsem měla možnost se s eTwinningem a jeho nástroji nejenom podrobněji seznámit, ale také 

se podílet na jeho zavádění do českých škol a tříd. Stala jsem se součástí evropského týmu 

lidí, kteří v eTwinning věří a dál ho šíří do všech oblastí vzdělávání. Potkala jsem spoustu 

nadšených učitelů, jejichž dobře propracované projekty jednoduše berou dech. A protože také 

patřím mezi ty, kteří „uvěřili“, rozhodla jsem se svoji diplomovou práci věnovat právě tomuto 

tématu.  
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1 eTwinning jako nová iniciativa Evropské komise 

 

 eTwinning
1
 je dynamicky se rozvíjející aktivita iniciovaná Evropskou komisí a 

ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku 

s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). V současné době sdružuje více 

než 166 000
2
 učitelů a pracovníků ve školství ze všech zemí EU. 

 Aktivita je otevřena učitelům, ředitelům a dalším pedagogickým pracovníkům všech 

typů škol, od mateřských, základních až po střední a vyšší odborné v 33 evropských zemích.
3
 

V současné době lze eTwinning označit jako internetovou komunitu evropských škol, která je 

nejen databází potenciálních partnerů pro projekty eTwinning a další podprogramy Programu 

celoživotního učení (LLP)
4
, ale i prostorem pro další profesní rozvoj učitelů v podobě on-line 

vzdělávacích aktivit nebo profesních skupin. Pomocí internetu a speciálně vytvořeného 

virtuálního prostředí mohou školy společně realizovat vzdělávací projekty na dálku. Učitelé 

plánují a organizují projektovou činnost a sdílí výukové materiály. Jejich žáci získávají 

možnost přímo spolupracovat s evropskými spolužáky. Rozvíjejí své jazykové kompetence a 

informační gramotnost, setkávají se s odlišnými kulturami a učí se týmové spolupráci. 

Projekty eTwinning vedou k výměně zkušeností mezi učiteli na evropské úrovni a 

připravují žáky na život a práci v Evropě.  

 

1.1 Formování aktivity eTwinning a její postavení v celoživotním učení 

 

Než si blíže vysvětlíme podstatu a hlavní cíle aktivity eTwinning, považujeme za 

důležité se lépe seznámit nejenom s akčním programem pro podporu celoživotního učení, 

jehož je součástí, ale především s pojetím celoživotního učení, jeho základním vymezením, 

klíčovými momenty vývoje a strategickými dokumenty. Právě koncepce celoživotního učení 

se stala hlavním předpokladem pro naplnění hlavního cíle Evropské unie a to stát se 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou světa. Tento fakt již několik let 

                                                           
1
  Význam slova eTwinning lze rozdělit na „e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, síťování.  

2
 Průběžný údaj, aktuální k 18. 5. 2012 

3
 Údaj obsahuje 27 členských států Evropské unie, 4 země ESVO/EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko 

a 2 kandidátské země: Turecko a Chorvatsko zapojené do programu LLP v roce 2012.  
4
 Program celoživotního učení (z ang. Lifelong Learning Programme) 2007 – 2013 finančně podporuje možnosti 

vzdělávání v každé životní etapě v rámci zapojených zemí. Platformu eTwinning tak mohou využívat nejen 

zájemci o podprogram Comenius zaměřený na předškolní a školní vzdělávání až do ukončení úrovně středního 

vzdělávání, ale v případě středních odborných škol také Leonardo da Vinci zacílené na odborné vzdělávání a 

přípravu. Více informací na www.naep.cz.  

http://www.naep.cz/
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určuje směr evropské politiky v oblasti vzdělávání a tím přímo ovlivňuje vývoj vzdělávacích 

systémů v členských státech Evropské unie. Přehled toho nejdůležitějšího nabízíme v této 

kapitole.         

1.1.1 Vývoj koncepce eTwinning 

 

 V březnu roku 2002 byla Evropská komise vyzvána Radou Evropy k vypracování 

odborné studie, která by určila různé způsoby podpory při navazování internetové spolupráce 

mezi středními školami kdekoliv v Evropě. Ještě v červnu toho roku Komise předložila 

zprávu zabývající se využitím internetu k rozvoji mezinárodního partnerství škol. eTwinning 

se tak stal součástí programu eLearning (2004 – 2006) jako aktivita určena všem základním i 

středním školám. Hlavním cílem bylo posílení a rozvoj internetové sítě evropských škol. 

Tento model měl umožnit školám realizovat mezinárodní projekty partnerství, podporovat 

jazykové vzdělávání a interkulturní dialog. Zaměřoval se také na zlepšení dovedností učitelů 

v oblasti moderních technologií v podobě odborných kurzů, sdílení a šíření dobré praxe.  

 Od roku 2007 je eTwinning integrován do Programu celoživotního učení jako 

doprovodná aktivita programu Comenius. Právním základem je rozhodnutí č.1720/2006/EC 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. listopadu 2006, které zavádí akční program v 

oblasti celoživotního vzdělávání. Typickým rysem eTwinningu v porovnání s ostatními 

aktivitami podprogramu Comenius je absence přímého financování školních projektů. 

Naopak, podstatou aktivity je poskytnutí vhodného technického zázemí, jednoduchých 

internetových nástrojů a metodické podpory pro realizaci mezinárodní spolupráce. Tento druh 

pomoci je prakticky nejúčinnější a umožňuje zapojení opravdu každé školy. Neklade vysoké 

nároky na technické vybavení a pro zapojení školy v podstatě stačí jeden počítač s připojením 

k internetu. Účast v partnerství pro školu neznamená žádnou administrativní nebo finanční 

zátěž.  

1.1.2 Pojetí celoživotního učení 

 

Jak tedy nejlépe charakterizovat pojem celoživotní učení? Odpověď je na první pohled 

velmi jednoduchá. Celoživotním učením chápeme učení jako nepřetržitý proces „od kolébky 

do zralého věku“
5
. Avšak sama formulace “nepřetržitý proces“ je předzvěstí něčeho 

složitějšího. Toto označení totiž od svých aktérů vyžaduje zásadní změnu v pojetí vzdělávání, 

                                                           
5
 MŠMT. Strategie celoživotního učení ČR. Praha: Tauris, 2008. s. 8. ISBN 978-80-254-2218-2.  
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jeho cílů a funkce. Všechny formy vzdělávání nejen v rámci klasického vzdělávacího systému 

ale i mimo něj jsou chápány jako propojený celek, který umožňuje získávání potřebné 

kvalifikace a kompetencí rozmanitými cestami a to v průběhu celého života. Kvalitní 

všeobecné vzdělání pro všechny od nejútlejšího věku by mělo být zárukou, že každý člověk 

se naučí učit se a že si vybuduje k učení kladný vztah. Dovednosti a schopnosti získané 

v následném odborném vzdělávání by měly jedinci pomoci inovativně řešit problémy 

současného vývoje, sociálního společenství a ekonomiky.  

Celoživotní učení dělíme na počáteční a další vzdělávání. Počáteční vzdělávání 

probíhá hlavně v mladém věku, může být ukončeno kdykoliv po splnění povinné školní 

docházky vstupem na trh práce. Do tohoto vzdělávání patří:  

 

 základní vzdělávání; má všeobecný charakter a zahrnuje převážně povinnou školní 

docházku;  

 střední vzdělávání; typu všeobecného nebo odborného, může být ukončeno maturitní 

zkouškou, výučním listem nebo zkouškou závěrečnou; 

 terciární vzdělávání; poskytující specializované vzdělání odborné i umělecké. 

Zahrnuje školy vysoké, vyšší odborné a částečně i konzervatoře.   

 

Další vzdělávání následuje po počátečním vzdělávání a je zpravidla spojeno s prvním 

vstupem na trh práce. Tento druh vzdělávání vede k nabytí různorodých znalostí, dovedností a 

kompetencí, které jsou klíčové pro život pracovní, občanský i osobní. 

 

Toto pojetí chápe učení jako neustálý proces získávání znalostí a dovedností nutných 

pro život a to nejenom na poli akademickém prostřednictvím dlouholetého studia. Jde také o 

určitou připravenost jedince učit se a to pomocí i takových aktivit, které nemají institucionální 

charakter, tzn. samostatným učením jedince například při práci, pobytu v přírodě apod. Jedná 

se konkrétně o tyto formy učení:  

 

 formální vzdělávání; poskytované ve vzdělávacích institucích, nejčastěji ve školách. 

Všechny jeho prostředky jako cíle, obsah, formy i způsob hodnocení jsou vymezeny 

zákonem. Studium je ukončeno jeho absolvováním a obdržením příslušeného 

osvědčení (maturitní vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom apod.); 

 neformální vzdělávání; uskutečňované v zařízeních soukromých vzdělávacích 

institucí, nestátních neziskových organizací či vzdělávacích organizacích pod 
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dohledem zkušeného lektora. Hlavním úkolem je získávání znalostí a dovedností, 

které mohou účastníkovi vylepšit jeho společenskou či pracovní pozici. Do této 

skupiny patří například volnočasové aktivity pro děti a mladé lidi, kurz cizích jazyků 

či počítačů, rekvalifikační kurzy, školení či odborné přednášky; 

 informální učení; ke kterému dochází při každodenních úkonech v práci, v rodině a 

volném čase. Jde vlastně o typ sebevzdělávání, kdy si jedinec osvojuje různorodé 

vědomosti, které zpravidla nemá možnost si ověřit. 

 

Předpokladem celoživotní učení je vzájemná podmíněnost a prolínání zmíněných 

forem učení v průběhu celého života, tedy kdykoli a kdekoli.  

 

 Vývoj koncepce celoživotního učení  

 

Myšlenka vzdělávání jako neustálého celoživotního procesu není ničím novým. Již J. 

A. Komenský připomínal důležitost učení se po celý lidský život ve své Pampaedii tj. 

Vševýchově. Během společenského vývoje se jen měnily důvody, proč by se měl člověk 

vzdělávat a také očekávání do vzdělávání vkládaná.  

V 60. a 70. letech 20. stolení vzniklo několik koncepcí, které směřovaly k odlišným 

cílům a byly formulovány mezinárodními organizacemi - Rada Evropy
6
, UNESCO

7
 a 

OECD
8
, které sledovaly cíle „nového humanismu“ přesněji sociálního a kulturního rozvoje 

společnosti na základě rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace. Oblast 

práce a pracovních možností byla spíše cílem druhotným. Zatímco koncept „permanentního 

vzdělávání“ Rady Evropy usiloval o rovnost vzdělávacích příležitostí, „Learning to be“ 

                                                           
6
 Rada Evropy (založena 1949, sídlo Štrasburk) je mezinárodní celoevropskou organizací, která zajišťuje 

spolupráci členských zemí především při podpoře demokracie a ochraně lidských i sociálních práv a svobod.  
Členem se může stát každý evropský stát, který zachovává zásady právního státu a zaručuje všem osobám v 
rámci své svrchovanosti základní lidská práva a svobody, v současnosti má Rada 47 členů. 
7
 UNESCO jako organizace pro výchovu, vědu a kulturu

 
(z ang. United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) je jedna ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN. Vznikla jako reakce na 

hrůzy právě skončené druhé světové války a právě proto je jejím hlavním úkolem usilovat o udržení 

mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským 

právům a právnímu řádu. UNESCO čítá 195 členských zemí a sídlí v Paříži.  
8
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (z angl. Organisation for Economic Co-operation and 

Development) je mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy 

demokracie a tržní ekonomiky. OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, 

zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k 

dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů. 
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iniciovaný organizací UNESCO, stavěl do popředí globální vzdělávací politiku a 

sociokulturní aspekty. Koncept „periodického vzdělávání“ OECD se zase snažil prolomit 

cyklus neefektivního a finančně nákladného počátečního vzdělávání. Akcentováno bylo 

vzájemná provázanost mezi školním vzděláváním a zaměstnáním jako předpoklad naplnění 

principu celoživotního učení. Ve všech zmíněných koncepcích hrál hlavní roli stát a úroveň 

jeho řízení a financování, zaměstnavatelé se do vzdělávání dospělých víceméně nezapojovali. 

Přestože byly zásady celoživotního učení přijaty na politické rovině, nedošlo k jejich 

opravdovému začlenění do vzdělávací politiky.  

 

 Současné pojetí celoživotního učení pochází z 90 let 20. století a reflektuje 

realističtější cíle orientované na rozvoj lidských zdrojů zejména ve spojení  s efektivně 

fungující ekonomikou. Zdůrazňuje nutnost odborného vzdělávání a přípravy a uplatnění 

každého jedince v pracovním životě, propojuje tak oblast vzdělávání a zaměstnatelnosti. 

Základní principy ze 70. let zůstávají, avšak mění se jejich celospolečenské chápání. Hlavní 

změnou je snižování významu školských institucí v rámci vzdělávací soustavy a naopak 

zvyšující se význam neformálního a informálního vzdělávání. I rozdělení odpovědnosti a rolí 

ve vzdělávání prochází určitou změnou. Stát již nemá výsadní postavení, naopak základem je 

partnerství mezi zaměstnavateli, obcemi a občanskými sdruženími s tím, že přednost získává 

učení v rámci pracovního procesu. Další snahou je umožnit pokud možno co největšímu počtu 

jedinců absolvovat úplný cyklus sekundárního vzdělávání, tzn. odchod ze školy nejdříve mezi 

17 a 18 lety. Vznik této základny celoživotního učení je jedním z východisek strategie rozvoje 

celoživotního učení pro 21. století.  

 I tato koncepce byla podpořena tvorbou materiálů ze strany mezinárodních organizací. 

Zpráva UNESCO „Učení: dosažitelný poklad“ má spíše charakter filozofický, naopak 

dokumenty OECD „Celoživotní učení pro všechny“ a Bílá Kniha Evropské komise 

„Vyučování a učení: Cesta k učící se společnosti“ reprezentují odpovídající politické směry a 

strategie.  

 

Evropské strategické dokumenty celoživotního učení 

  

 Soudobé evropské dokumenty vymezují komplexní pojetí, které zdůrazňuje jak 

ekonomický, tak environmentální a sociální rozměr celoživotního učení. Podobný přístup 

přejímá i strategie celoživotního učení v ČR.  
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 Právě zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 určilo budoucí směr politiky 

a činnosti v EU pro 21. století, došlo zde ke schválení nutné transformace Evropy na 

nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku světa založenou na znalostech, 

která bude zajišťovat trvalý růst, rostoucí množství a kvalitu pracovních míst a podporovat 

sociální soudržnost. Právě celoživotní učení mělo v této strategii zastávat rozhodující 

postavení. Následně byl zpracován podrobný pracovní program pro dosažení vytyčených cílů, 

který byl podepsán roku 2002 v Barceloně.  

Tento program nesl název Vzdělávání a odborná příprava v Evropě (Vzdělávání 2010) 

a vymezoval strategický referenční rámec pro tvorbu politik v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy EU. Řešil jednotlivé stupně a druhy vzdělávání a odborné přípravy a to od 

základního, přes odborné až k vysokoškolskému vzdělávání s mimořádným důrazem na 

 celoživotní učení. V roce 2009 byl přijat evropskými ministerstvy školství navazující 

dokument Vzdělávání a odborná příprava 2020 (Vzdělávání 2020), kde vedle deklarování 

pokračování v rozvoji evropského vzdělávání došlo ke stanovení čtyř strategických cílů 

celoživotního učení.
9
 

 

V souvislosti s obecně stanovenými cíli strategického programu docházelo k dalším 

debatám na evropské úrovni. Jmenujme ty nejvýznamnější, mezi které patří kodaňský proces 

zaměřený na odborné vzdělávání z roku 2002, a tzv. Kodaňská deklarace, která měla vést ke 

zlepšení výkonnosti, kvality a atraktivnosti odborného vzdělávání a to prostřednictvím větší 

transparentnosti a uznávání kompetencí a kvalifikací (tzv. referenčních úrovní kvalifikace a 

kreditního systému) v rámci členských států EU. A vedle toho boloňský proces, který měl za 

úkol vytvořit jakýsi evropský prostor pro terciární vzdělávání a tím zvýšit a podpořit 

zaměstnatelnost obyvatel EU a konkurenceschopnost vysokého školství.  

 

K důležitým dokumentům, které se zabývaly tímto tématem, patří Pražské komuniké 

(2001) a Berlínské komuniké (2003), která řešila kvalitu a uznávání příslušných osvědčení a 

jejich využívání nejen na národní, ale také mezinárodní úrovni. Na konferenci v Bergenu 

                                                           
9
  Mezi čtyři strategické cíle celoživotního učení podle Vzdělávání 2020 patří: realizovat celoživotní učení a 

mobilitu, zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání odborné přípravy, prosazovat spravedlivost, sociální soudržnost 

a aktivní občanství; zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních 

vzdělávání a odborné přípravy. Strategický rámec definoval principy evropské spolupráce, mj. otevřené metody 

koordinace a propojení se souvisejícími oblastmi – především kodaňským procesem v odborném vzdělávání a 

boloňským procesem ve vysokém školství, zdůrazňoval vazby na ostatní politiky (zejména výzkum a 

zaměstnanost)a nutnost spolupráce s mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi. 
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(2005) nakonec došlo k přijetí dvou evropských dokumentů – Rámec kvalifikací pro Evropský 

prostor vysokoškolského vzdělávání a Soubor standardů, postupů a hlavních směrů v oblasti 

zabezpečení kvality, včetně principu Evropského registru agentur pro zabezpečení kvality.  

 Na základě těchto dokumentů mělo dojít ve všech členských zemích k zahájení práce 

na národním rámci kvalifikací, který by samozřejmě měl odpovídat tomu evropskému.  

 

V přímé návaznosti na lisabonskou strategii vydala Evropská komise (říjen 2000) 

Memorandum o celoživotním učení, které mělo odstartovat celoevropskou diskusi o koncepci 

celoživotního učení a jejích účinných strategií a to jak na individuální, tak institucionální 

úrovni a ve všech sférách veřejného i soukromého života. Memorandum stanovilo šest 

problémových okruhů:  

 

 nové základní dovednosti pro všechny 

 více investic do lidských zdrojů 

 inovovat vyučování a učení 

 oceňovat učení  

 přehodnotit poradenství 

 přiblížit učení domovu  

 

Odborná evropská debata zabývající se výše zmíněnými oblastmi pak vyústila do dokumentu 

Making a European area of lifelong learning a reality (listopad 2001), který nabízí širokou 

definici celoživotního učení zahrnující všechny formy vzdělávání (formální, neformální i 

informální). Jeho hlavním poselstvím je nutnost transformace tradičních vzdělávacích 

systémů do ještě více otevřenějších a flexibilnějších institucí, které nabídnou a podpoří své 

žáky a studenty v hledání a vytváření individuálních cest za vzděláváním a to s ohledem na 

jejich potřeby a zájmy. Východiskem tohoto dokumentu je šest priorit, které navazují na 

klíčové myšlenky Memoranda:  

 

 uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení, vzájemné uznávání 

certifikátů a diplomů; 

 informace a poradenství; 

 zvyšování investic do vzdělávání včetně soukromých zdrojů; 

 podpora učících se komunit, měst, regionů a podniků, aby se tak staly učícími se 

organizacemi; 
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 rozvoj základních dovedností pro všechny občany;  

 podpora inovativní pedagogiky s důrazem na rozvoj kompetencí, nikoliv pouze 

získávání vědomostí včetně nové role učitelů.  

 

Tento dokument později vedl k Rezoluci o celoživotním učení, kterou v červnu 2002 

schválil Evropský parlament. Evropská komise a Rada Evropy se současně veřejně zavázaly 

k tomu, že budou pravidelně hodnotit pokrok dosažený při zavádění pracovního programu 

Vzdělávání a odborná příprava 2010. V únoru 2006 vyšla první zpráva, která zdůraznila dvojí 

funkci tohoto programu a to sociální a hospodářskou. Program byl nejenom správnou cestou 

k dosažení lepších výsledků v oblasti konkurenceschopnosti, ale také nedílnou součástí 

sociálního rozměru nové Evropy, která šíří hodnoty solidarity a rovných příležitostí. Při 

definování strategií celoživotního učení sice došlo k určitému pokroku, avšak jejich 

implementace zůstávala stále výzvou.   

Evropská rada proto následně potvrdila význam vzdělávání a odborné přípravy jako 

jednoho z klíčových bodů lisabonských reforem a potvrdila zásadní roli celoživotního učení. 

Důsledkem toho bylo předložení návrhu Evropské komise (březen 2006) na zavedení nového 

akčního programu podpory celoživotního učení na období 2007 – 2013, který by pojímal 

nejen stávající, ale i nové podprogramy zabývající se vzděláváním od dětství až do pozdního 

věku.  

1.1.3 Program celoživotního učení a jeho cíle   

 

Program celoživotního učení (LLP) realizovaný Evropskou komisí v letech 2007 – 

2013, je nástupcem programů Socrates, Leonardo da Vinci a eLearning.  Jeho cílem je 

podpora možností vzdělávání a odborné přípravy ve všech životních fázích. Poskytuje 

finanční podporu v podobě grantů v oblasti výměny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími 

systémy v rámci Evropy. 

Program obsahuje čtyři odvětvové podprogramy lišící se svým zaměřením, Comenius 

pro předškolní a školní vzdělávání, Erasmus orientující se na vysokoškolské vzdělávání, 

Leonardo da Vinci pro oblast odborného vzdělávání a odbornou přípravu a Grundtvig věnující 

se vzdělávání dospělých. Další je Průřezový program, který se skládá ze čtyř hlavních 

činností – spolupráce a inovace politik, podpora studia jazyka, informační a komunikační 

technologie a šíření a využívání výsledků v rámci celoživotního učení. Skupinu uzavírá 

podprogram Jean Monnet koordinující provozní granty evropských institucí.  
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Program LLP je na mezinárodní úrovni koordinován Generálním ředitelstvím pro 

vzdělávání a kulturu Evropské unie, v zapojených zemích je program řízen zpravidla 

národními agenturami. Tak je tomu i v České republice.      

 Celkový rozpočet činí 6,97 miliard EUR na 7 let trvání programu.  

 

Cíle programu celoživotního učení
10

 

 

Hlavním nebo tzv. obecným cílem Programu celoživotního učení je posílení role 

vzdělávání a odborné přípravy, která povede k naplnění lisabonské snahy učinit z Evropské 

unie nejkonkurenceschopnější ekonomiku založenou na znalostech, s udržitelným 

hospodářským rozvojem, větším množstvím lepších pracovních míst a větší sociální 

soudržností.   

Mezi konkrétnější tzv. zvláštní cíle programu patří:  

 rozvoj kvalitního celoživotního učení a podpora vysoké výkonnosti, inovace a 

evropského rozměru v systémech a postupech v dané oblasti; 

 zvyšování kvality, přitažlivosti a dosažitelnosti příležitostí celoživotního učení 

dostupných v členských státech; 

  přínos celoživotního učení k sociální soudržnosti, aktivnímu občanství, 

mezikulturnímu dialogu, rovnosti žen a mužů a osobnímu naplnění; 

 zvyšování účasti lidí všech věkových kategorií v celoživotním učení, a to včetně 

jedinců se zvláštními potřebami a znevýhodněných skupin, bez ohledu na jejich socio-

ekonomické zázemí; 

 podpora studia jazyků a jazykové rozmanitosti; 

 rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogických postupů a praxe využívaných na 

základě informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení; 

 posilování úlohy celoživotního učení při vytváření smyslu pro evropské občanství 

založeného na pochopení a respektování lidských práv a demokracie a podpoře 

tolerance a úcty vůči ostatním národům a kulturám. 

                                                           
10

 Rozhodnutí evropského parlamentu a rady č. 1720/2006/ES [online]. Úřední věstník Evropské unie, 2006. 

Str. 327/48-49. [cit. 19.2.2012]. Dostupné z: http://www.naep.cz/project-data/Rozhodnuti_LLP_c1720-2006-
ES.pdf 
 

http://www.naep.cz/project-data/Rozhodnuti_LLP_c1720-2006-ES.pdf
http://www.naep.cz/project-data/Rozhodnuti_LLP_c1720-2006-ES.pdf
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1.1.4 Podprogram Comenius a jeho cíle  

 

Jak jsme již zmínili, aktivita eTwinning je od roku 2007 doprovodnou aktivitou 

podprogramu Comenius. K integraci došlo především na základě shodné cílové skupiny, která 

v nejen v českých podmínkách umožňuje vzájemnou spolupráci obou programů v podobě 

širokého spektra vzdělávacích akcí pro učitele a jejich žáky. Právě proto pokládáme za 

vhodné blíže podprogram představit.  

 

Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou žáci, studenti, učitelé a 

pedagogičtí pracovníci všech typů mateřských, základních a středních škol. Cílem 

podprogramu je rozvíjet vzájemné porozumění mezi mladými lidmi z evropských zemí, 

pomáhat jim osvojit si základní životní kompetence nezbytné pro jejich studium a budoucí 

zaměstnání nejenom ve své vlastní zemi, ale také v Evropě.   

Jednotlivé aktivity programu, do kterých se mohou učitelé a jejich žáci zapojit, lze 

rozdělit na projekty partnerství a mobility.  

Projekty partnerství škol finančně podporují mezinárodní spolupráci škol, jejich žáků 

a učitelů. Školy se v průběhu dvou let setkávají a společně pracují na předem zvolených 

tématech v rámci vzdělávacího projektu. Partnerství Comenius Regio je obdobou partnerství 

škol, základem je bilaterální mezinárodní partnerství na úrovni zřizovatelů škol, v případě ČR 

tedy na úrovni krajů a obcí. Aby mohlo být partnerství naplněno, je nutné zapojit kromě školy 

a obce či regionu i další organizaci působící v oblasti vzdělávání (například knihovny, dům 

dětí, sbor hasičů atd.).   

Do oblasti mobilit patří Asistentský pobyt určený absolventům pedagogických oborů, 

který budoucím učitelům umožňuje lépe porozumět evropskému rozměru vyučování a studia. 

Školy si mohou zajistit na dobu 3 měsíců až jednoho roku zahraničního asistenta a tím 

obohatit nejenom jazykovou výuku, ale i školní kurikulum. Úkolem aktivity Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků je zprostředkování zahraniční vzdělávací zkušenosti 

prostřednictvím jazykových a odborných kurzů, účastí na konferencích a také stínování práce 

zahraničních kolegů. Účastníci z řad učitelů si zlepšují nejenom vlastní znalosti a profesní 

dovednosti, ale také se blíže seznamují se vzdělávacími systémy uvnitř Evropy.  

Novinkou v oblasti mobilit je individuální mobilita žáků, která si klade za cíl ještě více 

podpořit dlouholetou spolupráci škol zapojených do Partnerství škol Comenius a to na 

základě vzájemných studijních pobytů jejich žáků a studentů. Do individuální mobility žáků 

se v České republice mohou zapojit žáci středních škol starší 15 let. 
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Kromě obecných cílů Programu celoživotního učení má podprogram Comenius i své 

vlastní cíle, které můžeme rozdělit na zvláštní a operativní. Mezi zvláštní cíle patří
11

:   

 

 rozvoj znalostí a porozumění mezi mladými lidmi a pedagogickými pracovníky 

s ohledem na rozmanitost evropských kultur a jazyků a jejich hodnoty; 

 pomoc získávat mladým lidem základní životní dovednosti a schopnosti nezbytné pro 

osobní rozvoj, pro budoucí zaměstnání a pro aktivní evropské občanství. 

 

Operativní cíle byly stanoveny takto:  

 

 zlepšení kvality a zvýšení objemu partnerství mezi školami, stejně tak jako objemu 

mobilit žáků a pedagogických pracovníků v různých členských státech; 

 podpora studia moderních cizích jazyků; 

 zvyšování kvality a evropského rozměru vzdělávání učitelů; 

 podpora zlepšování pedagogických přístupů a vedení škol.  

 

Program LLP a jeho podprogramy především podporují výměnu, spolupráci a 

mobilitu mezi vzdělávacími systémy v rámci Evropy, nepřímo se tak zasazují o posílení 

studia jazyků, mezikulturního dialogu, aktivního občanství, vedle toho podporuje tvořivost a 

komunikační technologie. Program zvyšuje kvalitu ve všech sférách vzdělávání a odborné 

přípravy a naplňuje tak myšlenku celoživotního učení.  

1.1.5 Celoživotní učení v českých dokumentech    

 

I Česká republika jako členská země Evropské unie aktivně přistoupila 

k strategickému plánu celoživotního učení a vymezila ho v několika legislativních 

dokumentech. Dále jsou zmíněny nejdůležitější z nich.  

 

Za dokument zastřešující považujeme dokument Strategie udržitelného rozvoje ČR 

(2005), který se snaží o vzájemný soulad environmentálního, sociálního a ekonomického 

rozvoje společnosti. Mezi jeho klíčové pojmy patří vzdělávání, celoživotní učení, výzkum a 

vývoj.  

Dalším v řadě je Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013 (květen 2006), 

český strategickým materiálem pro využívání evropských fondů. Zatímco v úvodní analýze 

                                                           
11

Rozhodnutí evropského parlamentu a rady č. 1720/2006/ES [online]. Úřední věstník Evropské unie, 2006. Str. 
327/55. [cit. 19. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.naep.cz/project-data/Rozhodnuti_LLP_c1720-2006-ES.pdf 

http://www.naep.cz/project-data/Rozhodnuti_LLP_c1720-2006-ES.pdf
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hodnotí nedostatečně rozvinutý systém dalšího vzdělávání, dále v dokumentu jsou nastíněny 

možnosti eventuálních pozitivních změn v systému vzdělávání, mezi které patří
12

:  

 

 program „Podpora středního všeobecného vzdělávání“ směřující ke zvyšování počtu 

gymnázií a středních škol poskytující přípravu pro vyšší odborné a vysokoškolské 

studium; 

 kurikulární reforma vzdělávání a odborné přípravy, která by měla přinést modernizaci 

českého školství; 

 posílení jazykového vzdělávání všech skupin osob se speciálním zřetelem na 

významnost jazyka anglického; 

 vyšší a efektivnější využití veřejných kapacit školství v oblasti dalšího vzdělávání a 

odborné přípravy; 

 přijetí zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; 

 efektivní systém prostupného terciárního vzdělávání, který povede k vyšší flexibilitě 

studia. 

 

Rozvoj celoživotního učení prostupuje celým dokumentem a je považován  

za důležitý faktor při budování otevřené a flexibilní společnosti.  

 

Dalším významnějším dokumentem je Národní lisabonský program 2005 – 2008 

(Národní program reforem) zabývající se otázkou zaměstnanosti, kde by například plánovaná 

modernizace jejích služeb, měla vést i ke zlepšení dalšího vzdělávání osob vedených na 

úřadech práce. Zmíněna je i doposud nejpropracovanější oblast rekvalifikačních kurzů. 

V části věnované vzdělávání se naopak zdůrazňuje naléhavost propojení počátečního a 

dalšího vzdělávání a zvýšená podpora dalšího vzdělávání v podnicích a nakonec i vzájemná 

spolupráce mezi zaměstnavateli, jejich zaměstnanci a vzdělávacími a odbornými institucemi.  

            Z dalších textů alespoň jmenujme Strategii hospodářského růstu (květen 2005), 

Strategii regionálního rozvoje ČR (červenec 2000) nebo Národní inovační strategii (2004), 

Národní program výzkumu a vývoje, v neposlední řadě potom Strategie rozvoje lidských 

zdrojů (2003). Tato listina poukazuje na základní problémy, které brání úspěšné realizaci 

celoživotního učení v oblasti lidských zdrojů a přichází s doporučeními, které jsou dále 

rozpracovány – především celoživotní učení by mělo být chápáno jako běžná a všeobecně 

                                                           
12

 MŠMT. Strategie celoživotního učení ČR. Praha: Tauris, 2008. s. 19. ISBN 978-80-254-2218-2 
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přijímaná praxe, odpovědnost jednotlivce za vlastní vzdělávání a uplatnění jeho svobodné 

volby a nakonec využití moderních technologií ve vzdělávání.     

 

 Národní dokumenty z oblasti vzdělávání  

 

 Zvlášť zajímavou a podnětnou se jeví závěrečná zpráva z konzultačního procesu 

k Memorandu o celoživotním učení (2001), která na úrovni stávajícího systému vzdělávání i 

dalšího vzdělávání definuje konkrétní problémy spojené se zaváděním celoživotního učení. 

Za nejzávažnější slabinu považuje absenci komplexního právního rámce, který by vymezoval 

odpovědnosti hlavních aktérů v dalším vzdělávání, umožňoval prostupnost mezi jednotlivými 

formami a úrovněmi vzdělávání a zajišťoval vzájemnou sounáležitost a funkčnost politiky 

vzdělávací, sociální a zaměstnanosti.   

Celoživotní učení jako jistá podmínka rozvoje ekonomického i společenského je 

vyjádřena v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR (2005), 

v němž význam celoživotního učení přesahuje počáteční i další vzdělávání. Přičemž počáteční 

vzdělávání je konfrontováno s tradiční jednorázovou, zpravidla úzce orientovanou přípravou 

na konkrétní zaměstnání a v dalším vzdělávání je kladen důraz na podporu tvorby Národní 

soustavy kvalifikací a zákonu o ověřování a uznávání výsledků. Mezi další významné 

dokumenty patří Aktualizace koncepce reformy vysokého školství (2006) zabývající se 

především reformou financování, rozvojem lidských zdrojů a výzkumem, vývojem a inovací, 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ČR se čtyřmi oblasti – 

veřejná správa, děti mládež a pedagogičtí pracovní, environmentální vzdělávání v podnikové 

sféře a osvěta a poradenství pro veřejnost. A také Národní strategie vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj (2007) jako hlavní linie pro začlenění principů udržitelného rozvoje v rámci vzdělávací 

soustavy ČR.  

 

Lisabonská strategie se odráží i v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR tzv. 

Bílá kniha (2001). Tento dokument nastiňuje vládní strategii v oblasti rozvoje vzdělávací 

soustavy a to s ohledem na koncept celoživotního učení. Nejde pouze o rozšíření existujícího 

systému o sektor dalšího vzdělávání, ale vlastně o mnohem více – o změnu pojetí, cílů a 

funkce vzdělávání, kde všechny formy vzdělávání (formální, neformální, ale i informační) 

jsou chápány jako jeden celek a přirozená součást procesu celoživotního učení.     
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Bílá kniha reflektuje celospolečenské zájmy a nabízí skutečné podněty k práci škol. 

Konkrétně v těchto obecných cílech
13

:  

 

 výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se společnosti; 

znamená usilovat o život bez konfliktů a negativních postojů ve společenství druhých 

lidí, ale i jiných národů, jazyků a kultur, být schopen přijmout a respektovat i značné 

odlišnosti mezi lidmi dnešního propojeného světa; 

 zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a prosperity společnosti; vzdělávací 

soustava v moderní společnosti musí výrazným způsobem přispívat k vysoké úrovni 

rozvoje lidských zdrojů. Svými funkcemi totiž vzdělávací soustava ovlivňuje nejen 

kvalifikaci, pružnost a přizpůsobivost pracovní síly, ale také například schopnost 

inovace a změny, rozvíjení a využívání nových technologií; 

 zvyšování zaměstnatelnosti; schopnost nalézat zaměstnání a trvale se uplatňovat na 

trhu práce, nejen doma, ale také v zahraničí - v Evropě. Orientovat všeobecné i 

odborné vzdělávání na průběžné zvyšování flexibility a adaptability člověka, na jeho 

tvořivost, samostatnost a odpovědnost. Zabezpečit dostatečnou úroveň vzdělání 

v oborech, které globální trh práce upřednostňuje, což v informační společnosti 21. 

století znamená především schopnost práce s moderními technologiemi, schopnost 

vyhledávat informace a kriticky myslet. 

 

V duchu celoživotního učení je formulována i jedna ze strategických linií české 

vzdělávací soustavy – vzdělávání pro každého po celý život, která se snaží uspokojit 

vzdělávací potřeby dětí, mládeže i dospělých jak ve školních, tak i dalších vzdělávacích 

institucích. Zároveň prosazuje dostupnost vzdělávání a rovné příležitosti všech 

k různorodému rozvoji vlastní osobnosti.  

Druhý směr se zaměřuje na přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů 

potřebám života ve společnosti znalostí a usiluje tak o vyšší kvalitu a funkčnost vzdělávání. 

Podle ní k  implementaci nových rozvojových programů dojde zejména v následujících 

prioritních oblastech
14

:    

 

 cizí jazyky; umožnit výuku dvou cizích jazyků, z nichž jeden bude angličtina; 

                                                           
13

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá 

kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání – nakladatelství Tauris, 2001. s. 13-15. ISBN 80-211-0372-8. 
14

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá 

kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání – nakladatelství Tauris, 2001. s. 91. ISBN 80-211-0372-8. 
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 informační a komunikační technologie; rozvoj kompetencí efektivně využívat ICT 

prostředků při vzdělávání i v pracovním a osobním životě. Školám budou vytvořeny 

podmínky pro využívání ICT prostředků k modernizaci metod a forem výuky;  

 klíčové kompetence; podporovat celkovou změnu charakteru výuky, aby byly 

využívány a šířeny nové aktivní výukové strategie, zejména projektová výuka a různé 

formy mezipředmětové integrace, které umožní rozvoj klíčových kompetencí.  

 

A právě výše zmíněné cíle z Bílé knihy, či vzdělávací cíle vztahující se k programu 

Comenius dávají jasnější představu o směru evropského, tak národního vzdělávání na 

primární a sekundární úrovni, tedy jaké oblasti by měly být podporovány a dále rozvíjeny 

přímo ve školním prostředí. Tyto cíle vytváří konkrétní podmínky pro začlenění mezinárodní 

spolupráce škol jako je například Comenius či eTwinning do vzdělávací soustavy.  

 

 Celoživotní učení definované jako „neustálý proces učení“ ve všech životních etapách 

vyžaduje od společnosti zásadní změnu chápání tradičního pojetí vzdělávání. Do popředí se 

dostává neformální a informální vzdělávání jako prostředek dalšího vzdělávání jedince a s tím 

spojená nutná podpora a uznávání těchto nových forem. Změnou prochází i stát, mění se jeho 

role v systému vzdělávání. Stát už není jediným poskytovatelem vzdělání a odborné přípravy, 

odpovědnost přebírají zaměstnavatelé, občanská sdružení a nevládní organizace, vzdělávání 

z veřejných zdrojů je vystřídáno učením se na pracovišti. V oblasti počátečního vzdělávání se 

usiluje o inovativní pedagogiku, která hojně využívá moderní způsoby vyučování a podporuje 

získávání klíčových kompetencí u mladých lidí. Zásadně se mění i role učitele ve výchovně 

vzdělávacím procesu.  

 Program LLP bezpochyby přispívá k naplňování evropských cílů, především pomocí 

modernizace a zatraktivnění evropských vzdělávacích systému a vybavování mladých lidí 

dovednostmi a kompetencemi, které mohou získat pouze vlastní zkušeností v jiné evropské 

zemi.   

1.2 Charakteristika aktivity eTwinning  

 

"Aktivita eTwinning může přivést všechny kouty Evropy do školních tříd našich dětí. 

Účastí v projektech mají žáci možnost poznat a ocenit jiné kultury a jazyky a zároveň zlepšit 

své počítačové dovednosti. Takto eTwinning Evropany z celého kontinentu nejen sbližuje, ale 

také napomáhá rozvíjet požadované dovednosti, která naše stále více ICT nástroji ovládané 
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hospodářství potřebuje.“
15

 Ján Figel, evropský komisař odpovědný za školství, vzdělávání, 

kulturu a mládež. 

1.2.1 Počátky aktivity eTwinning  

  

V roce 2005 eTwinning nabízel nový způsob, jak vstupovat do dlouhodobého 

partnerství dvou a více evropských škol, které realizují společný projekt – didakticky 

propracovanou aktivitu s předem stanovenými cíli, postupem a finálním výstupem a to za co 

největšího využití moderních technologií umožňujících mezinárodní spolupráci na dálku.   

   Dle původních předpokladů měl být eTwinning vhodným nástrojem pro mezinárodní 

partnerství ve vzdělávání, do kterého jsou zapojeni učitelé, vedoucích školští pracovníci, ale i 

podpůrný personál dvou škol, kteří tak získávají možnost diskutovat nad obsahem i formami 

vzdělávání, včetně  dalšího profesního vzdělávání.  

 Na rozdíl od podprogramu Comenius projekty eTwinning neměly být závislé na 

finančních dotacích, jejich účastníkům byla místo toho nabídnuta odborná metodická a 

technická podpora na národní i evropské úrovni. Zapojení škol tak sice nepřináší přímé 

finanční prostředky, ale také neznamená náročnou administraci. Navíc, pro založení 

partnerství stačí zapojení pouze dvou škol ze dvou evropských zemí (oproti podprogramu 

Comenius, kde je v případě multilaterálních projektů minimální počet zapojených zemí 

stanoven na tři). Dochází tak k aktivnímu rozvoji mnohojazyčnosti, neboť je známo, že větší 

počet zapojených zemí snižuje počet jazyků komunikace; v multipartnerství se zpravidla 

spolupráce omezí na jeden jazyk společný.   

 Prostřednictvím aktivity eTwinning mohou školy směřovat k modelu „školy 

budoucnosti“, tedy školy, která se vyvíjí v čase, je otevřena vnějšímu světu, řídí se 

flexibilními vzdělávacími procesy a je počítačově gramotná.“
16

 Pro učitele eTwinning 

znamenal další zajímavou příležitost, jak v praxi procvičit interaktivní metody výuky, 

porovnat výchovně-vzdělávací přístupy, seznámit se vzdělávacími systémy ostatních 

evropských zemí a sdílet své nápady. 

                                                           
15

 Tiskové zprávy EUROPA: eTwinning: Virtual European school partnerships come of age. [online] Brussels, 
2007. [citováno 10.2.2012] Dostupné na: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/222&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en 
16

Tiskové zprávy EUROPA: eTwinning: a new initiative from the European Commission (Questions and Answers) 

[online] Brussels, 2005. [citováno 10.2.2012] Dostupné na: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/8&format=HTML&aged=0&language=EN&gui

Language=en 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/222&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/222&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/8&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/8&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Studenti a učitelé se měli seznámit s efektivním a zodpovědným využitím moderních 

technologií k pedagogickým účelům. Tvůrci doufali, že školy, učitelé a jejich žáci shledají 

tento způsob mezinárodní spolupráce atraktivní a přínosný natolik, že se zapojí.  

1.2.2 Mezinárodní portál eTwinning 

 

Základním nástrojem, který umožňuje školám nové způsoby spolupráce, je mezinárodní 

portál www.etwinning.net, který slouží k registraci škol a učitelů se zájmem o spolupráci.  

 

 

Na základě registrace se učitel a jeho škola stanou součástí komunity evropských 

učitelů, ve které mohou hledat partnera pro realizaci mezinárodních projektů. Vedle toho 

mohou učitelé vstupovat do různých pracovních skupin či pracovat na svém profesním 

rozvoji. 

 

Mezinárodní portál je zdrojem informací, inspirace a zajímavých nástrojů 

využitelných nejenom v projektech. A i když se do této aktivity mohou zaregistrovat pouze 

učitelé a ředitelé škol, hledat nové nápady a zajímavé informace může na hlavních webových 

stránkách prakticky každý, kdo se o tuto oblast vzdělávání zajímá. 

Stránky jsou rozděleny do tematických oblastí a pro návštěvníka je snadné se v nich 

orientovat. Zaregistrovaní učitelé i neregistrovaní návštěvníci jsou prostřednictvím portálu 

Obrázek 1.  Mezinárodní portál eTwinning  

http://www.etwinning.net/
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informováni o aktuálním děním z publikovaných článků a příspěvků, mohou nahlédnout do 

veřejné statistiky a zjistit, jak si eTwinning stojí v zapojených zemích. Nebo jen na mapě 

eTwinning vyhledat školu či projekt a nahlédnout přímo pod pokličku již existujících projektů 

a těch výstupů, které se jejich autoři rozhodli zveřejnit.  

 

Mezinárodní portál je spravován centrálním podpůrným střediskem, avšak přístup 

k informacím a možnost technické podpory učitelům mají i jednotlivá národní střediska, která 

pomoc zajišťují ve svých zemích a to prostřednictvím nástroje eTwinning NSS desktop. 

 

 

 

1.2.3 eTwinning a jeho podpůrná střediska 

 

 Podpora zapojeným školám a koordinace aktivity eTwinning je zajištěna evropskými 

odborníky z oblasti vzdělávání a to na dvou úrovních, evropské a národní.  

 

Centrální podpůrné středisko (CSS)
17

 z pověření Evropské komise provozuje 

organizace European Schoolnet (EUN),
18

 která sdružuje ministerstva školství z 30 evropských 

zemí. Středisko je především zodpovědné za eTwinning v evropském měřítku a řídí činnost 

                                                           
17

 Jde o zkratku z anglického Central Support Service, v češtině používán překlad centrální podpůrné středisko. 
18

 European Schoolnet (www.eun.org) se sídlem v Bruselu podporuje inovativní využití moderních technologií, 

elektronickou spolupráci škol a sdílení digitálních učebních materiálů a učebních metod. Českou republiku, 

Obrázek 2. eTwinning NSS desktop 

http://www.eun.org/


28 
 

národních podpůrných středisek. Spravuje mezinárodní portál www.etwinning.net, který je 

dostupný v 27 jazycích, nabízí školám nové způsoby mezinárodní spolupráce a poskytuje 

evropskou asistenční službu, tzv. helpdesk. Má na starost také speciální vzdělávací programy 

pro učitele. 

V každé zapojené zemi existuje národní podpůrné středisko (NSS)
19

. Mezi jeho hlavní 

činnosti patří šíření eTwinningu mezi učitelskou a odbornou veřejností, zajišťování 

pedagogické a technické podpory školám, organizace metodických seminářů a dalších 

vzdělávacích akcí pro učitele, oceňování učitelů a jejich úspěšných projektů ve své zemi. 

Národní podpůrná střediska vzájemně úzce spolupracují a podílí se na rozvoji této aktivity a 

jejích služeb poskytovaných školám napříč Evropou. 

 

V ČR je eTwinning NSS součástí Národní agentury pro evropské vzdělávací 

programy (NAEP),
20

 která pod záštitou Domu zahraničních služeb (DZS) koordinuje 

programy mezinárodní spolupráce, a to především Program celoživotního učení. Tým 

eTwinning je tvořen pracovníky národního podpůrného střediska a ambasadory, což jsou 

proškolení lektoři z řad aktivních učitelů, kteří jsou ze všech koutů naší republiky a mají 

dlouholeté zkušenosti s mezinárodními projekty eTwinning. Někteří z nich byli dokonce za 

své projekty oceněni. Všichni společně propagují aktivitu eTwinning v ČR vždy 

s profesionálním přístupem a v přátelské atmosféře, která ke komunitě eTwinning 

neodmyslitelně patří.  

Pracovníci NSS dále spolupracují s odborníky a organizacemi z oblasti vzdělávání 

jako jsou krajské úřady, Eurocentra nebo CERMAT či portál RVP. Často vystupují na 

propagačních a informačních akcích, podílí se na odborných přednáškách.  

Důležitým informačním kanálem národních středisek v zapojených zemích jsou 

národní portály. Pomocí nich pracovníci eTwinningu pravidelně informují o aktuálním dění v 

eTwinningu, o pořádaných akcích a také zde prezentují příklady dobré praxe. V ČR je portál 

k dispozici na www.etwinning.cz.   

                                                                                                                                                                                     
která je členem od roku 2002 zastupuje v projektech a pracovních skupinách Dům zahraničních služeb 

(www.dzs.cz), příspěvková organizace MŠMT ČR. 
19

 Jde o zkratku z anglického National Support Service, v češtině používán překlad národní podpůrné středisko. 
20

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (www.naep.cz) jako součást Domu zahraničních služeb 

koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vytváří informační systém o vzdělávacích 

programech EU, zajišťuje informační a konzultační služby, organizuje národní a mezinárodní semináře a 

konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály. 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.cz/
http://www.dzs.cz/
http://www.naep.cz/
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1.2.4 Cíle aktivity eTwinning21 

 

Cíle aktivity eTwinning jsou pro národní podpůrná střediska závazná a proto o ně 

usilují veškerou svou činností. Některé cíle v průběhu vývoje zůstávají stejné, jiné se mění. 

Mezi obecné cíle roku 2012 patří:  

 

 podpořit rozvoj sítě evropských škol a učitelů; 

 umožnit všem evropským školám zakládat mezinárodní partnerství s ostatními 

zeměmi v Evropě; 

 podpořit inovativní metody spolupráce a přenos hodnotných pedagogických přístupů a 

posílení studia jazyků a interkulturní dialog; 

 přispět k profesnímu rozvoji učitelů prostřednictvím jejich aktivní účasti v projektech, 

komunitách a dalších vzdělávacích aktivitách; 

 podpořit rozvoj ICT dovednosti učitelů v oblasti pedagogické spolupráce. 

 

Konkrétní cíle aktivity eTwinning pro rok 2012 jsou:  

 

 podporovat aktivity eTwinning na národních úrovních; 

 poskytovat technickou a pedagogickou podporu zapojeným školám; 

 sledovat registrace učitelů a projektů na portálu eTwinning; 

 podporovat a sledovat kvalitu projektů eTwinning; 

 účastnit se každoroční evropské kampaně; 

 šířit dobrou praxi eTwinning;  

 podporovat profesní rozvoj učitelů prostřednictvím nástrojů eTwinning; 

 spolupráce s Centrálním podpůrným střediskem a ostatními národními středisky; 

 přispívat do evropského portálu eTwinning; 

 podílet se dle svých možností na společném úkolu v oblasti podpory sítě škol 

eTwinning; 

 překládat, upravovat a zveřejňovat texty; 

 poskytovat zpětnou vazbu Centrálnímu podpůrnému středisku a Evropské komisi; 

 účastnit se procesu hodnocení; 

                                                           
21

 EACEA. Invitation to submit Work Programme.eTwinning National Support Services 2012 (sign by Ralfem 

Rahdersem) Brussels, EACEA, 2011. s. 5-6. 
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 udržovat kontakt s národními, regionálními i místními orgány působící v oblasti 

vzdělávání.  

1.2.5 Financování aktivity eTwinning  

 

Aktivitu eTwinning lze označit jako svébytný, autonomní projekt. Financován je 

přímo z Evropské Unie a to na základě každoroční výzvy. Rozpočet je tvořen 80 % finančních 

prostředků Evropské unie, zbylých 20 % je minimální příspěvek dané země hrazený zpravidla 

ministerstvy školství.     

Na základě podání a následného schválení pracovního programu pro daný rok, který 

obsahuje mimo jiné návrh celkového rozpočtu, obdrží jednotlivé země zálohu v podobě 70% 

evropského příspěvku. Doplatek je vyplacen po skončení ročního období (vždy od 1. ledna  

do 31. prosince) a úspěšné kontrole finální zprávy ze strany Evropské komise. Posuzuje se jak 

obsahové splnění vytyčených cílů a národních priorit, tak adekvátní a korektní způsob čerpání 

finančních prostředků s ohledem k provedeným aktivitám. Z toho vyplývá povinnost 

zapojených zemí pokrýt nejenom 20% celkového rozpočtu, ale také včas předfinancovat 

evropský doplatek. 

Vzniklé náklady se v rámci rozpočtu rozdělují do čtyř samostatných skupin – mzdové 

náklady (interních a externích zaměstnanců vykonávajících činnost pro eTwinning), cestovní 

náklady (výše zmíněných zaměstnanců), informační a komunikační náklady (spojené 

především s organizací konferencí a vzdělávacích seminářů, dále cestovními a pobytovými 

náklady na českou účast učitelů a zástupců škol na mezinárodních akcích, dále do této 

skupiny patří reklama a inzerce, publikační činnost a výroba propagačních materiálů), 

poslední skupinou jsou náklady provozní.  

Z celkového rozpočtu 9.300.000 € určeného pro spolufinancování EU pro rok 2012 

připadá na ČR částka v hodnotě 253.000 €. 

 

Jak bylo již řečeno, hlavním úkolem aktivity eTwinning je poskytnout vzdělávání 

evropský rozměr. eTwinning je určen všem základním a středním školám a chce podpořit 

evropskou síť škol -  zpřístupnit mezinárodní partnerství přes internet a vybudovat komunitu, 

kde zapojené školy navzájem spolupracují, sdílejí své zkušenosti a příklady dobré praxe. A 

právě proto v sobě eTwinning již od samotného počátku skrýval velký potenciál pro mnohé 

oblasti vzdělávání. 
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1.3 Budoucnost Programu celoživotního učení a role eTwinningu v něm  

 

Za rok přelomový lze považovat rok 2011, tehdy byla totiž poprvé diskutována 

dosavadní podoba Programu celoživotního učení a objevovaly se konkrétní návrhy na jeho 

změnu pro další smluvní období 2014 – 2020. Celkový vývoj programu dramaticky ovlivnila 

finanční situace v roce 2008. Finanční krize měla za následek ochromení celkové ekonomiky, 

současně ale vedla k zavedení ochranných opatření, která měla napomoci znovunastartování 

evropské ekonomiky. Jejich povaha samozřejmě ovlivnila formulování nových cílů evropské 

strategie pro růst a zaměstnanost (Strategie Evropa 2020). 

 Již dnes je jasné, že žádný z hlavních strategických záměrů nebude moci být naplněn 

bez výrazných investic do lidských zdrojů. Právě dobře zvážený finanční vklad do vzdělávání 

a přípravy mladých lidí, kteří se jednou budou podílet na řízení evropského společenství, 

může přinést vzkříšení evropského pracovního trhu, ale také vyrovnání se s blížícími se 

výzvami jako je stárnutí populace nebo přechod k informační ekonomice. Zavádění této 

strategie by mělo Evropu proměnit v konkurenceschopnou znalostní ekonomiku 21. století. 

Z tohoto důvodu bylo přijato i několik strategických cílů, kterých by mělo být v členských 

státech do roku 2020 dosaženo, dva z nich převzal i program Vzdělávání 2020, a sice
22

:  

 

 snížit podíl osob předčasně ukončujících vzdělávání a odbornou přípravu pod 10%; 

 zvýšit podíl osob ve věku 30 – 34 let s dokončeným terciárním vzděláváním 

minimálně na 40%.  

       

Program celoživotního učení, tak jak ho známe dnes, výrazně napomohl 

k naplnění vytyčených cílů a stále tak činí. Do nového období však bude vstupovat v trochu 

jiné podobě. Změní se struktura, zjednoduší se administrace a management projektů i mobilit. 

Grafický návrh transformace nového programu je součástí Přílohy A.   

 

 

                                                           
22

 EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise. Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění [online].  Brusel, 2010. [citováno 5. 6.2012] Dostupné na: http://www.vlada.cz/assets/evropske-

zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/Evropa_2020_cz_Sdeleni_EK.pdf 

 

 

http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/Evropa_2020_cz_Sdeleni_EK.pdf
http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/Evropa_2020_cz_Sdeleni_EK.pdf
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1.3.1 Program Erasmus pro všechny (Erasmus for All) 

  

Nový program zveřejněný v listopadu 2011 je pojmenován Erasmus pro všechny a 

vznikne sjednocením několika existujících programů – Program LLP, Mládež v akci, Tempus, 

Erasmus Mundus, Edulink a Alfa. Návrh nového programu slibuje snížení byrokratického 

zatížení, vyšší efektivnost a především významné navýšení celkového rozpočtu. Komise 

navrhuje přibližně 73% navýšení v porovnání se stávajícím sedmiletým rozpočtem, což by ve 

výsledku znamenalo přidělení 19 miliard eur. Dvě třetiny těchto prostředků by směřovaly 

přímo do oblasti individuálních mobilit (až 5 milionů osob by tak mohlo studovat nebo se 

připravovat na povolání v zahraničí, což je téměř dvakrát více než doposud). Část financí 

bude věnována rozvoji jak evropských, tak národních politik v oblasti vzdělávání. Nově by se 

měl program zabývat i oblastí sportu.  

  Dva hlavní deklarované cíle nově integrovaného programu jsou:  

 

 zvýšení ucelenosti a posílení celoživotní učení prostřednictvím propojení formálního 

vzdělávání a neformálního učení v rámci vzdělávání a odborné přípravy; 

 rozšíření možnosti pro strukturovaná partnerství mezi nejrůznějšími vzdělávacími 

sektory, zástupci podnikatelské sféry či jiných relevantních aktérů. 

 

Na rozdíl od programu LLP, který byl tvořen dílčími programy s odlišnými cílovými 

skupinami a zaměřením, Erasmus pro všechny dělí své činnosti do tří základních aktivit, které 

jsou určeny všem věkovým kategoriím i rozdílným skupinám, a ty jsou:  

 

 Mobility pro jednotlivce, do kterých se budou moci zapojit všichni od žáků, po 

pedagogické pracovníky, zaměstnance či lektory v oblasti vzdělávání dospělých až po 

dobrovolníky.  

 Spolupráce institucí, ta zahrnuje jednak strategická partnerství mezi vzdělávacími 

institucemi či institucemi pro mládež, dále rozsáhlá partnerství uzavřená mezi 

vzdělávacími institucemi a podniky v oblasti vysokoškolského nebo odborného 

vzdělávání. Posílena by měla být spolupráce i s třetími zeměmi, zejména v případě 

zemí sousedních jako Bělorusko, Ukrajina, Blízký východ apod. Tato oblast a její 

fungování by mělo být podpořeno vznikem internetových platforem, svoji roli zde 

sehraje i eTwinning.  
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 Podpora reformních politik, která se bude věnovat aktivitám odrážející zavádění 

evropské agendy na poli vzdělávání a přípravy (včetně aktivit související s boloňským 

a kodaňský procesem) a podpoře evropským transparentních nástrojů (uznávání 

kvalifikací EQF
23

, Europass
24

, ECTS
25

, ECVET
26

 apod). Součástí budou i poradenská 

centra jako Euroguidance, Eurydice a další. 

1.3.2 eTwinning jako efektivní nástroj programu Erasmus pro všechny 

 

Nový program také počítá s významným zapojením aktivity eTwinning, především 

využitím stávající internetové sítě škol, ale také vybudováním dalších portálů po jejím vzoru, 

pro konečného uživatele samozřejmě jednoduchých a přátelských. V budoucnu by se měl 

eTwinning stát hlavním online informačním kanálem pro školy zapojené v programu Erasmus 

pro všechny. eTwinning umožní evropských školám a jejich učitelům přístup k aktivitám EU 

a nadále bude pokračovat v podpoře rozmanité evropské spolupráce. Ale může být i vhodným 

prostředím pro sdílení dobré praxe v rámci Evropy.  Schéma návrhu nové platformy je 

zobrazeno níže. 

 

V samotném centru nové platformy zůstane portál eTwinning jako pomocník škol a 

učitelů v mezinárodní spolupráci, k němu přibudou další vzdělávací portály, které budou 

určeny i dalším subjektům z oblasti vzdělávání. Zatímco uživatelé portálu eTwinning budou 

moci vstupovat do všech ostatních portálů, účastníci zbylých portálů budou mít přístup 

omezený.  

 Nová koncepce přináší změnu ve smyslu usnadnění spolupráce mezi institucemi 

v oblasti vzdělávání. Svůj profil si v komunitě eTwinning bude moci vytvořit nejenom učitel, 

ale i jeho škola, která tak bude moci zviditelnit například své mezinárodní aktivity. I nadále 

bude pokračovat podpora profesního rozvoje učitelů prostřednictvím ještě širší nabídky 

vzdělávacích programů, eTwinningových skupin a mezinárodních seminářů. Nově se budou 

                                                           
23

 Evropský rámec kvalifikací (EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. 

Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi a je velmi důležitým údajem při uplatnění 

člověka na evropském trhu práce, protože zahrnuje údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání a 

zprostředkovává zahraničním zaměstnavatelům informaci o tom, co uchazeč doopravdy umí. 
24

 Europass je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, 

jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele. 
25

 ECTS je zkratka pro Evropský kreditový systém pro transfer a akumulaci, používaný na úrovni vysokých škol 

pro uznávání dosaženého vzdělání (součást boloňského procesu). 
26

 Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) je systém pro přenos, shromažďování a 

uznávání výsledků učení v evropském odborném vzdělávání a přípravě. 
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moci zapojit všichni účastníci programu Erasmus pro všechny, například v případě 

individuálních mobilit žáků může portál posloužit jako bezpečné místo pro vzájemný kontakt 

žáků s domovskou školou. Asistenti Comenius, absolventi pedagogických oborů, by mohli 

přes portál úspěšněji hledat případnou hostitelskou instituci. Aktivně zapojené obce či regiony 

by mohly získat přístup na portál School Authorities Platform, a tak získat prostor pro 

komunikaci s kolegy v zahraničí. Navíc tvůrci nové platformy mají v úmyslu zprostředkovat 

školám vzájemnou spolupráci i s  mimoevropskými zeměmi. Tyto země by vstupovaly na 

portál International Window. Cílem je vytvořit ze sítě eTwinningových portálů centrum 

online služeb pro uživatele programu Erasmus pro všechny.       

 

 

Na začátku roku 2012 byla oficiálně zahájena debata Evropské komise a členských 

států o tom, jak vnímají novou koncepci a co by se mělo případně změnit. Předpokládá se, že 

tato diskuse potrvá celý rok, a možná povede k drobným úpravám či doplnění původního 

návrhu. A jak přijímá tento návrh Česká republika? Ta souhlasí s navýšením rozpočtu, bude 

tak moci uspokojit větší počet kvalitních žádostí. Dále oceňuje provázanost návrhu se 

strategickými dokumenty EU, což povede k efektivnějšímu naplňování strategických cílů jak 

na evropské, tak národní úrovni. Naopak samotný název ČR nepovažuje za vhodně zvolený, 

neboť Erasmus je již po 20 let spojován s vysokoškolským sektorem a jiné cílové skupiny by 

mohly nabýt dojmu, že jsou opomíjeny.     

Obrázek 3. Návrh nové platformy  
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Důležitost eTwinningu v novém programu si dobře uvědomují nejenom zástupci 

Evropské komise, ale také pracovníci centrálního a národních středisek. Za účelem budoucí 

úspěšné implementace eTwinningu byla ustanovena pracovní skupina, která se v příštích 

měsících bude touto problematikou zabývat. Členem této pracovní skupiny se stala i Česká 

republika. 
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2 Od partnerství ke komunitě škol v Evropě  

 

Z časového hlediska lze vývoj aktivity eTwinning rozdělit do dvou vývojových etap. 

1. etapu (2005 – 2008) bychom mohli nazvat jako partnerství škol v Evropě. V centru 

pozornosti byly školy a jejich virtuální spolupráce. Základním úkolem bylo poskytnout 

evropským školám platformu pro vytváření mezinárodních vzdělávacích projektů. Nabídnout 

školám prostor, kde by mohli nejen hledat potenciálního partnera, ale také svůj projekt 

bezpečně realizovat. Toto prostředí i jeho nástroje musely být samozřejmě jednoduché a 

uživatelsky přátelské, aby se mohl zapojit každý učitel bez ohledu na své ICT dovednosti a 

vybavenost školy ICT technikou. Realizační tým se soustředil především na pedagogickou a 

metodickou podporu v oblasti projektové výuky. Podařilo se vytvořit jednoduché prostředí, 

do kterého bylo možno vkládat dokumenty, fotografie a audionahrávky, neumožňovalo ale 

vkládat videa a přímou interakci mezi studenty. Do konce roku 2008 se do eTwinningu 

zapojilo více než 80 000 uživatelů z 62 000 škol, kteří realizovali 29 000 projektů. 

Byli to sami učitelé, kteří rozhodli, že jim toto jednostranné využití nebude 

dlouhodobě stačit, ba co více, že platforma eTwinning může nabídnout svým uživatelům také 

něco jiného. A tak pod vlivem tehdejšího společenského trendu – vytváření internetových 

vazeb, které vedou ke vzniku komunit a moderních forem společenských vztahů -  započala 

v roce 2008 další etapa aktivity eTwinning, tzv. komunita škol v Evropě. eTwinning se tak stal 

plnohodnotným nástrojem pro profesní rozvoj učitele. To vedlo k masívnímu nárůstu zájmu o 

aktivitu eTwinning, rostoucímu číslu zaregistrovaných škol a učitelů i k větší podpoře 

vzdělávacích autorit. 

Do aktivity eTwinning se dosud zapojilo více než 93 880
27

 evropských škol. V České 

republice se již zaregistrovalo přes 4490 učitelů z 2430 škol. Realizováno bylo více než  

 35 600 projektů, z toho 2881 s českou účastí. 

2.1 eTwinning jako projektové partnerství škol   

 

Již zpočátku byl eTwinningu postaven na myšlence párování škol napříč kontinentem a 

na navázání komunikace nejenom mezi učiteli, ale také evropskou mládeží. eTwinningové 

projekty jsou skvělou příležitostí pro třídní týmy, jak spolupracovat prostřednictvím 

moderních technologií. Pravidla pro uskutečnění projektů jsou volná a pružná, vedle 

                                                           
27

 Průběžné údaje, aktuální k 18. 5. 2012 
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finančních dotací a administrativního zázemí nejsou nutné ani osobní kontakty, neboť práce 

probíhá na internetu.  

Jak takový online projekt eTwinning vypadá, a v čem jsou jeho specifika, to 

nastiňujeme v další kapitole.  

2.1.1 Vzdělávací projekt eTwinning 

 

Projekt eTwinning je otevřený z hlediska cílů, rozsahu a doby trvání, podmínkou je 

pouze fungující spolupráce škol a jasný přínos pro žáky a učitele. Každý vzdělávací projekt 

by měl vykazovat určitá specifika, v této práci uvádíme výčet charakteristik podle Brdičky:
28

 

 

 aktuální a zajímavý pro studenty i pro širší okolí; 

 rozšiřuje předchozí zkušenosti; 

 řeší reálný problém a otevírá další souvislosti ke zkoumání; 

 dává prostor pro přemýšlení, nezávislost a hledání vlastního postupu; 

 je založen na obsahu a metodách vycházejících z více vzájemně se doplňujících; 

 kombinuje více různých výukových metod; 

 podporuje vzájemnou spolupráci účastníků. 

 

Aby šlo opravdu o mezinárodní partnerství  eTwinning, musí být navíc projekt 

uzavřen mezi minimálně dvěma různými evropskými školami a spolupráce musí být 

uskutečňována za využití ICT nástrojů.  

 

 Projekt eTwinning může mít mnoho různých podob:
29

  

 

 krátkodobý projekt (i méně než 1 měsíc) zaměřený na určitou část výuky;   

 projekt na několik měsíců v rámci určitých předmětů zaměřený na výměnu zkušeností 

mezi učiteli a obsahující vzdělávací aktivitu žáků a studentů;   

 celoškolní projekt integrovaný do vzdělávacího programu škol s výstupy, které jsou 

zahrnuty do mnoha předmětů; 

                                                           
28

NÁRODNÍ PODPŮRNÉ STŘEDISKO PRO ETWINNING. eTwinning v České republice. Praha, NIDV, 2006. Kap. 2, s. 
23. ISBN 80-86956-05-9  
29

 NÁRODNÍ PODPŮRNÉ STŘEDISKO PRO ETWINNING. eTwinning v České republice. Praha, NIDV, 2006. Kap. 1, s. 
13. ISBN 80-86956-05-9 
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 dlouhodobý časově neomezený projekt, který se postupně tematicky proměňuje a ústí 

do blízkého partnerství zapojených škol. 

2.1.2 Fáze projektu eTwinning  

 

 Jakýkoliv projekt, nejen internetový, lze rozdělit do čtyř základních fází – záměr, 

plánování, realizace a hodnocení.  

  

 Projektový záměr  

 

Na začátku je vždy nějaký úmysl. Úmysl zkusit něco nového, obohatit dosavadní 

výuku nebo dokonce změnit běžné výukové metody. První impuls může být náhodný anebo 

jasně stanovený, vycházející z nějakého problému nebo požadavku. V případě aktivity 

eTwinning se hlavním iniciátorem stává učitel, ten si zpravidla na základě počáteční 

informace vyhledá odbornou přednášku či konferenci na dané téma nebo se přímo účastní 

školení eTwinning, které mu pomůže se rychle v prostředí zorientovat a aktivně se zapojit. 

Jindy to může být kolega z učitelského sboru, který může dalšího učitele přivést 

k mezinárodním projektům a založit ve škole projektový tým.   

 Prvním a podstatným krokem této fáze projektů eTwinning je registrace na 

mezinárodním portálu. Po úspěšné registraci každý učitel získává vstup na svou Pracovní 

plochu (tzv. eTwinning Desktop).  

 
Obrázek 4. Pracovní plocha učitele  
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Jde vlastně o osobní profil, který učitele identifikuje mezi ostatními účastníky eTwinningu a 

otevírá dveře k nástrojům vzájemné komunikace a projektové spolupráce, které usnadňují 

přípravu a realizaci mezinárodních projektů. Zde také může vyhledávat potenciální projektové 

partnery  

 

 Plánování projektu eTwinning 

 

Před zahájením projektu je dobré popřemýšlet o důležitých bodech, jako jsou výukové 

předměty, do kterých bude projekt začleněn, žáci, kteří se do projektu zapojí, vhodný námět či 

ústřední myšlenka projektu. Nápad na projekt nemusí nutně vzniknout nad učebním plánem, 

občas se zrodí o něco později, a nejenom v hlavě učitele, ale například jeho žáků. Pomoc 

může učitel hledat i na mezinárodním portálu, inspirovat ho tak mohou předpřipravené 

projektové balíčky nebo úspěšné, již realizované projekty z galerie projektů (podrobnější 

charakteristiku možných způsobů pomoci i inspirace popisujeme níže v podkapitole 2.1.5.). 

Velmi důležité je stanovení cílů projektů. V této fázi je nutné přemýšlet konkrétněji a 

jasně definovat cíle, kterých by měli žáci v průběhu projektu dosáhnout. Cíle by měly být 

vždy srozumitelné, reálné, pro studenty snadno pochopitelné a zajímavé. A především by 

měly být dosažitelné. Také by měly vždy vycházet z učebního plánu a zabývat se tématy, 

která jsou součástí běžné výuky, jenom tak budou žáci brát projektovou činnost vážně. 

Doporučenou pomůckou je vyvěšení plakátu s hlavními cíli na viditelném místě ve třídě tak, 

aby bylo všem jasné, k jakým cílům projekt směřuje.       

Při formulování cílů je nutné zdůraznit, že projektová metoda nepřináší žákům pouze 

tradiční znalosti, projekty znamenají větší žákovu samostatnost, která vede k vlastní řídící a 

kontrolní činnosti. Přirozeně dochází i k rozvoji dalších schopností. V případě cizojazyčných 

projektů to může být obohacení vlastní slovní zásoby, upevnění gramatických pravidel a 

především aktivní použití jazyka. Žáci také pracují s moderními technologiemi a tím zvyšují 

své ICT dovednosti. Mezinárodní spolupráce rozšiřuje chápání kulturní různorodosti a 

přispívá k vzájemnému respektu a toleranci. Týmová práce má zřejmý vliv na formování 

vzájemných vztahů ve třídě. Spolupráce žáků v třídním kolektivu může být náročná, 

spolupráce s evropskými spolužáky bývá ještě náročnější, avšak mnohem zábavnější a pro 

všechny zúčastněné zajímavější. Ukazuje se, že žáci dávají přednost projektům, které vychází 

z problémů „reálného života“ a zajišťují kontakt se „skutečnými lidmi“, tedy s žáky 

a vrstevníky z jiné školy a země.  
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Učitelé nesmí zapomínat, že hlavním partnerem v celém projektu jsou jejich žáci, a 

proto by měli být projektu vztaženi již od samého začátku. Aby vždy věděli, co se připravuje 

a jaká bude jejich role. Chce-li učitel dosáhnout aktivního a úplného zapojení svých žáků, 

musí jim umožnit se na plánování projektu podílet a společně v rámci svých možností 

spolurozhodovat.  

 

U projektů eTwinning je hlavním úkolem fáze plánování nalezení vhodného 

zahraničního partnera – školy, učitele a jeho žáků, kteří budou ochotni spolupracovat. Při 

hledání může učitel využít svou pracovní plochu, která ho pomocí speciálního vyhledávače 

zavede do evropské databáze zaregistrovaných škol a učitelů. Před navázáním spolupráce je 

dobré si partnera nejdříve prověřit, zjistit o něm co nejvíce (například úroveň technického 

vybavení, učební plán a osnovy, věk a zaměření žáků) a postupně a společně vypracovat 

projektový plán. Osvědčený a účinný způsob, jak nalézt správného partnera, je účast na 

některém z mezinárodních kontaktních seminářů či konferencí eTwinning, které jsou 

vyhledání kontaktů určeny. Takové semináře jsou v průběhu roku organizovány přímo 

národními podpůrnými středisky a náklady na účast jsou hrazeny z prostředků eTwinning 

NSS. 

V rámci projektové spolupráce se musí včas vyřešit otázka zodpovědnosti a také by 

mělo dojít ke spravedlivému rozdělení úkolů. Svoji roli hraje vzájemná důvěra mezi partnery 

a jejich spolehlivost, ochota komunikovat a měnit své počáteční záměry. Než dojde k realizaci 

projektu, měli by si partneři položit několik podstatných otázek. Odpovědi se nemusí pokaždé 

shodovat, ale měly by vést k nějakému obecnému konsensu, který zajistí skutečnou 

spolupráci. Otázky mohou vypadat takto:  

 

 Kdy bude projekt zahájen a ukončen? Jak dlouho bude trvat?  

 Jakých cílů chtějí partneři dosáhnout? Jsou tyto cíle společné?  

 Kolik vyučovacích předmětů (a tím pádem i učitelů) bude do projektu zapojeno?  

 Jak vypadá školní vzdělávací systém partnera? Dovoluje harmonogram školního roku 

vzájemnou spolupráci (s ohledem na termín prázdnin, volných dnů a státních svátků)?  

 Kolik času týdně, měsíčně bude projektu věnováno?  

 Jak lze realizovat projekt ve třídě? Jak přesvědčit žáky k aktivní spolupráci?  

 Jakým jazykem budou učitelé komunikovat? A jakým jejich žáci?  

 Jaké technologie budou využity pro spolupráci a jaké pro vzájemnou komunikaci?  

 Jaké budou výsledky/výstupy projektu?  A jak a kde budou uloženy?  
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 Jak bude projekt propagován mezi širokou veřejností (škola, rodiče a obec)?  

 

Diskuse mezi partnery by měla vést k vytvoření projektového plánu (zahrnujícího 

časový harmonogram), který je předem schválen všemi zúčastněnými stranami. Drobné 

odchylky od původního plánu jsou v průběhu samozřejmě možné a částečně se s nimi počítá. 

Takto schválený plán hraje roli jakési pojistky toho, že všichni vědí, co mají dělat a kdy to 

mají dělat a proto se nemohou v budoucnu „vymlouvat". S dokončeným projektovým plánem 

by měli být seznámeni také žáci, opět pomůže viditelné vystavení ve třídě.    

 

 Realizace projektu eTwinning 

 

V okamžiku, kdy je partnerství domluveno, nastává čas pro registraci projektu 

eTwinning. Ta probíhá na základě zaslání elektronické žádosti s uvedením základních 

informací o projektu jako je námět, postup, cíle a očekávaný výsledek. Vzhledem k tomu, že 

v průběhu projektu dochází k častým změnám – aktivity se obměňují nebo doplňuji, není 

nutné projekt rozsáhle popisovat, stačí jednoduchý, ale věcný popis pracovního záměru 

nejlépe v jazyce projektu. Jen tak lze zaručit, že žádosti budou rozumět všichni účastnici.  

 Registrací získává projekt a jeho projektový tým uzavřené a bezpečné prostředí pro 

spolupráci, kde mohou všichni vzájemně komunikovat, plnit projektové úkoly a ukládat 

veškeré dokumenty – výstupy projektu. Toto prostředí je nazýváno virtuální třídou projektu, 

jeho pracovní název je Twinspace.    

 

 

Obrázek 5. prostředí Twinspace  
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 V mezinárodních projektech na dálku velmi záleží na první společné aktivitě, což je 

vzájemné představení všech účastníků projektu. Učitelé a jejich žáci vědí, že se se svými 

evropskými spolužáky pravděpodobně nikdy nesetkají, proto by prezentaci jednotlivých týmů 

měl být věnován dostatečný čas a příprava. Vhodné je tuto startovací aktivitu uskutečnit 

zábavnou formou, například s využitím kvízů, dotazníků či hádanek. Žáci rádi zapojí vlastní 

tvořivost a hned od začátku budou více motivováni. Kdo by nakonec nechtěl poznat své 

evropské kamarády? Pokud učitel nemá dostatek nápadů, může se inspirovat na 

mezinárodním portálu některými z nabízených Modulů, tzv. ledolamek.  

 Dalším předpokladem pro hladký průběh projektu je zajištění nepřetržité komunikace 

mezi partnery. Pro tento účel je dobré využívat více komunikačních kanálů. Mezi nejběžnější 

patří elektronická pošta, nástroje na uskutečnění videohovorů jako Skype, ICQ. I v prostředí 

Twinspace lze komunikovat prostřednictvím několika nástrojů jako interní pošta, blog, fórum 

či chatovací místnost. Učitel však může využít i další nástroje spolupráce, které jsou 

k dispozici na internetu, jako jsou GoogleGroups, Wikispaces nebo v dnešní době tolik 

oblíbený Facebook. Komunikačních prostředků je nepřeberné množství, záleží jen na učiteli, 

jaký nástroj si pro vlastní projektovou činnost vybere.  

  

Důležitou součástí vzdělávacího projektu jsou jeho výsledky, přesněji řečeno výstupy 

projektu. Většinou je výstupem jeden reálný produkt, a protože jde o elektronické partnerství. 

Jeho výstup má zpravidla elektronickou podobu, může to být obrázek, článek, prezentace, 

elektronická publikace či video. Doporučuje se výsledky projektu vždy prezentovat. Prostředí 

Twinspace disponuje nástrojem, který umožňuje některé části zveřejnit, zatímco jiné zůstanou 

viditelné jen účastníkům projektu. Tak mohou sami aktéři rozhodnout, jaké části projektu 

uveřejní, a které zůstanou z různých důvodů skryté (nejčastější důvod je ochrana osobních dat 

nezletilých žáků). V rámci eTwinningových nástrojů může učitel pracovat i s Deníkem 

projektu, což je zjednodušená verze webových stránek, pomocí které lze snadno sledovat 

život celého projektu. Samozřejmě existují i další redakční nástroje jako webnode a blogger, i 

ty mohou pomoci při prezentaci projektové práce. Všechny zmíněné internetové softwary 

patří mezi jednodušší tj. uživatelsky přátelské, na internetu se dají snadno vyhledat a zdarma 

stáhnout. Jejich použití by měl s malou praxí zvládnout každý – učitel i žák.  
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   V průběhu projektové činnosti by neměla být opomíjena ani propagace, která přispívá 

k celkovému image projektu a jeho případnému úspěchu. Učitelé za pomoci svých žáků 

mohou o dění informovat pomocí nástěnek a školního webu nejenom své spolužáky, kolegy a 

vedení školy, ale také širokou veřejnost. Mezi zaručené způsoby patří články publikované 

v tisku, rozhovory v regionálním rozhlasu či televizi. Zapomínat by se nemělo ani na rodiče, ti 

mají hlavní zájem na tom, co se jejich děti ve škole učí. Navíc mohou rodiče v projektu 

s lecčíms pomoci, například při odborných přednáškách či exkurzích a často znamenají skvělý 

zdroj informací.   

 

 Hodnocení projektu eTwinning 

 

Každá projektová činnosti by měla být ukončena hodnocením. Jakým způsobem bude 

projekt hodnocen, tím je nutné se zabývat již na počátku projektu a to při formulování jeho 

cílů. Hodnocení projektu může provést každý účastník, národní projektové týmy zvlášť, ale i 

všichni účastníci projektu najednou. Formy jsou různé, někdy stačí jednoduchý dotazník, 

jindy písemná esej nebo společné sezení, při kterém se pod vedením učitele zhodnotí 

jednotlivé fáze projektu, jejich klady a zápory. Obecně však platí, že by každý žák měl získat 

dostatečný prostor na vyjádření osobního názoru. Evaluace projektu s ohledem na splnění 

předem stanovených cílů, použitých prostředků, konečných výstupů, ale také úroveň 

vzájemné spolupráce by měla zůstat v rukou učitelů. Její výsledky se v lepším případě stanou 

stavebním kamenem pro další mezinárodní partnerství.         

2.1.3 Zlatá pravidla pro projektovou spolupráci na dálku 

 

Než dojde k zahájení projektu, je na místě si stanovit jednoduchá pravidla povedou k 

úspěšné spolupráci. Každý člen projektového týmu by je měl mít na paměti a po dobu 

projektu dodržovat. Usnadní to vzájemnou komunikaci a pomůže předcházet možným 

problémům, které mohou vést až k zániku projektu. Pro zajímavost přikládáme seznam tzv. 

zlatých pravidel od Kjaer Peulicke a Bredervelda:
30

 

 

 Vždy se snažte vyjadřovat stručně a jasně. 

                                                           
30

 CENTRÁLNÍ PODPŮRNÉ STŘEDISKO PRO ETWINNING. Učíme se s eTwinningem. Příručka pro učitele. Praha: 

Hofi Studio, 2007. Kap. 2., s. 10-11. ISBN 907820938-0.  
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 Vyměňte si co možná nejvíce kontaktních údajů (email, poštovní adresu, telefon). Máte 

tak více možností být s partnerem ve spojení. 

 Vždy odpovídejte na zprávy! Ticho je pro projektovou práci smrtící. I když máte čas 

jen na krátkou odpověď, dejte pisateli vědět, že jste zprávu obdrželi a odepíšete hned, 

jak to bude možné.  

 Mějte na paměti kulturní rozdíly.   

 Netiketa. Zpráva v psané podobě může být pochopena jinak, než je ústní sdělení. 

Čtenář nevidí řeč těla a neslyší tón projevu. Pokud Vás nějaká zpráva urazí, 

neodpovídejte hned, vyčkejte s odpovědí na další den, až si ji opět přečtete s určitým 

odstupem a nezaujatostí.  

 Stanovte si termíny a dodržujte je. Stanovte si rozumné termíny, které budete 

dodržovat, pokud termín dodržet nemůžete, informujte o tom své partnery 

s předstihem.  

 Domluvte se, jaké nástroje budete používat. Nepoužívejte nástroje, které všichni 

partneři dostatečně neznají nebo neovládají. Vyhnete se tak možnému nedorozumění 

či frustraci.    

 Investujte čas a energii do vzájemného porozumění. Důvěra a porozumění vznikají 

postupně, někdy se objeví hned, jindy potřebují více času. Vzájemná důvěra je 

základem spolupráce a proto se vyplatí být trpělivý.  

 Nebojte se ptát! Pokud si nejste jisti, zeptejte se. Otázky vedou k odpovědím, 

odpovědi k pochopení.  

2.1.4 Kulturní porozumění a integrace v eTwinningových projektech 

 

 Všechny projekty eTwinning již svou podstatou splňují podmínku evropské dimenze.  

Jak ale mezinárodní spolupráce napomáhá k pozitivnímu přijímání kulturní rozmanitosti 

evropským státům vlastní a jak podporuje vzájemné porozumění mezi mladými lidmi? To 

naznačuje Piet Van de Craen Ph.D., profesor lingvistiky Vrije Universiteit, Brusel. „Pro 

všechny eTwinningové projekty je typická výměna informaci o kulturních tradicích a 

hodnotách. Čím intenzivněji budou tyto výměny probíhat, tím lépe poznáme „ty druhé“ a tím 

více evropskými se staneme."
31

  

 

                                                           
31 

 CENTRÁLNÍ PODPŮRNÉ STŘEDISKO.eTwinning. Jazyk, kultura a zážitky. Praha, Hofi studio, 2007. s. 5. 

ISBN:9789078209645
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Evropané s odlišným kulturním zázemím se snaží udržet si své vlastní hodnoty, normy 

a způsoby chování, ale mají podobné historické kořeny. Jejich jazyk, literatura či umění 

mohou být odlišné, v některých případech jedinečné, všichni jsou však součástí evropského 

kulturního dědictví. V případě kulturního porozumění je důležité, aby jedinec byl schopen 

ocenit nejen vlastní kulturu, ale i kultury druhých, a vnímal je jako obohacující element. 

Různé evropské programy usilují o podporu kulturní rozmanitosti a snaží se o její 

zpřístupnění. Hlavním cílem je zavedení tzv. evropského kulturního prostoru, který by 

spojoval všechny evropské země a zároveň zachovával jejich národní rozdílnost. Vzájemné 

porozumění, respekt a společně uznávané hodnoty, historie a kultura mohou napomoci vzniku 

evropské identity, která může hrát klíčovou roli při zachování evropských hodnot jako mír, 

demokracie, tolerance, svoboda a rovnost.  

Při formování definice „společná evropská kulturní identita“ jsou významné dva 

aspekty. Prvním je existence minoritních skupin jako nedílné součásti evropské identity. 

Všechny minority je nutné brát vážně a zacházet s nimi se stejným respektem. Druhým je 

fakt, že stále více průchodné evropské země se stávají na sobě závislejší. Stát se evropským 

občanem znamená, být si vědom rozdílných kultur a znát, respektovat a věnovat se jejich 

vzorcům a způsobům chování. A právě školy hrají klíčovou roli v podpoře společných hodnot 

a vědomí evropské sounáležitosti.  

eTwinning do tohoto modelu dokonale zapadá, protože přispívá k rozvoji společných 

evropských hodnot pomocí moderního způsobu vyučování a přispívá tak k vzájemnému 

kulturnímu porozumění. Mezinárodní projekty jsou jedním ze způsobů, jak žáky s kulturními 

odlišnostmi a podobnostmi seznámit uvnitř i vně školy, a pomáhat tak rozvíjet jejich názory, 

chování a postoje. eTwinning tak může pomoci překonávat skutečné i pomyslné hranice 

existující v Evropě a zmenšit tak vzdálenost mezi evropskými zeměmi a jejich kulturami. 

 

V dnešní době se již všichni běžně pohybujeme v multikulturním prostředí. Důkazem 

jsou školy, kde se vzdělávají děti mající kořeny v jiných zemích. Škola je ideálním místem 

pro přípravu mladých lidí pro život a práci v multikulturní Evropě, ale i ve světě. Vyvstává 

však otázka, které kompetence by měla škola rozvíjet, aby vybavila žáky potřebnými 

dovednostmi k životu a práci v nové „informační“ společnosti.  
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Evropská iniciativa ELOS
32

 zavedla tzv. Evropskou a mezinárodní orientaci (EIO), 

která vychází z klíčových kompetencí
33

 stanovených lisabonskou smlouvou a řeší „evropské 

kompetence“, mezi které patří: 

  

 základní znalosti o Evropě a Evropské unie;  

 schopnost studovat a pracovat v různorodých evropských skupinách;  

 schopnost reprezentovat vlastní kulturu vůči ostatním v Evropě; 

 být si vědom hodnot a systému demokracie jako základu pro odpovědného občanství; 

 komunikace ve dvou dalších cizích jazycích;  

 digitální kompetence a využití ICT. 

 

Tyto vzdělávací cíle se uplatňují a dále rozvíjejí v základních třech oblastech - znalost, 

dovednost a postoj. Vzdělávání by tak vedlo k získání následujících dovedností u mladých 

lidí:  

 

 kriticky přemýšlet a vyjadřovat slovem i písmem své názory na proces evropské 

integrace, stejně jako na problematiku globalizace, a být si vědom existence a role 

evropských institucí; 

 aktivně se účastnit v mezinárodních skupinách v oblasti studia a práce v evropském 

kontextu a podat pravdivou informaci o své vlastní kultuře. 

 

Vedle skutečných znalostí o Evropě, kulturním porozumění a integraci vyžaduje od 

svých aktérů ještě další schopnosti: 

 

  povědomí  a otevřenost vůči vlastní a jiným kulturám; 

 vyjadřovací schopnosti pro navázání a udržení dialogu v souvislosti se základní a 

mezikulturní komunikací; cizími jazyky a využíváním ICT; 

                                                           
32

 ELOS (www.eloseducation.info) vzdělávací koncept, který usiluje o podporu evropské a mezinárodní dimenze 

ve vzdělávání. Snaží se připravit mladé lidí pro budoucnost ve společnosti, jejíž neodmyslitelnou součástí je 

evropská integrace a globalizace. Jedním z témat je společný rámec evropských kompetencí.  
33

 Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 

osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných 

ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 

spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Klíčové kompetence zavádí EK 

v rámci lisabonské smlouvy, 2000. 

 

http://www.eloseducation.info/
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  schopnost vést a řídit (např. plánování, self-management a týmová práce) 

za účelem trvale udržitelné spolupráce.  

 

Moderní způsob učení, který přináší eTwinning je ideální pro vytvoření povědomí 

prostřednictvím vlastní reflexe. Vzájemná výměna informací s ostatními evropskými 

kamarády přispívá k objevování nových poznatků o kulturách ostatních zemí. Učitel musí 

svým žákům pomoci tyto odlišnosti pochopit (například jak lidé myslí a žijí). Podpořit je 

v hledání vhodných témat, která mají účastníci projektu společná, hovořit o nich a zajímat se 

o názory svých žáků. Tento přístup pomůže žákům hledat spíše kladné než záporné prvky, 

snáze je pochopit a přijmout jako skutečnost.  

 eTwinning je pravé místo pro zavádění a ověřování hypotéz, které žáci v průběhu 

projektu vytvářejí. Žáci se učí pracovat se svými domněnkami, vyjadřovat se a sdílet své 

nápady s ostatními. Klást otázky vyjadřující skutečný zájem o názory druhých a ochotu vést 

dialog. Navíc ICT nástroje zaručují určitou kontinuitu, důležitou pro úspěšnou spolupráci na 

dálku. Žáci navíc získávají možnost přímého kontaktu s těmi evropskými kulturami, které by 

v reálném životě stěží navštívili.  

2.1.5 Portál eTwinning jako zdroj inspirace 

 

Učitel, který se pro mezinárodní partnerství rozhodl, avšak zatím nemá představu, jak 

má taková spolupráce či projekt vypadat, může hledat pomoc na mezinárodním portálu. 

Zdroje inspirace mohou mít mnoho podob.  

 

 Projektové balíčky; jsou podrobně rozpracované návody na mezinárodní projekty. 

Každý balíček je zaměřen na určité téma, jsou popsány projektové cíle, postup a 

vzdělávací přínos, také je uvedena vhodná věková kategorie žáků. Hledání 

odpovídajícího balíčku usnadňuje jejich roztřídění do tematických kategorií jako 

kultura, jazyky, sport, ekonomika a podnikání apod. Pro učitele - začátečníky mohou 

být balíčky ideální pomůckou hlavně v prvních fázích mezinárodní spolupráce;  

 Moduly; jsou náměty na krátké a jednoduché aktivity, které lze snadno začlenit 

do projektu. Mohou pomoci projekt správně odstartovat, přinést příjemnou změnu 

v průběhu projektu nebo posloužit pro závěrečnou evaluaci. Moduly jsou rozděleny do 

pěti základních skupin (výuka jazyků, ledolamky, zvyšovaní kulturního povědomí, 

tvořivost a online nástroje) a míra jejich využití je přímo na učiteli; 
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 Galerie je přehlídkou těch nejlepších dosud uskutečněných projektů v rámci 

partnerství eTwinning. Uveřejněné projekty mohou složit jako příklady dobré praxe. 

Cenné jsou osobní příspěvky samotných autorů projektů, kteří popisují nejen přínos 

mezinárodní spolupráce pro jejich žáky, ale také například obtíže, které v průběhu 

překonávali. Projekty do galerie jsou vybírány jednotlivými národními středisky. 

Součástí galerie jsou také odkazy na výstupy projektů. Pokud jsou výstupy uloženy na 

Twinspace, má koordinátor projektu možnost sám rozhodnout, které z vytvořených 

výstupů chce publikovat a které ne.     

 

Vedle metodických materiálů připravovaných pracovníky centrálního nebo národních 

středisek, existují zdroje materiálů (informace či online nástroje, které lze při výuce použít), 

které byly objeveny nebo vytvořeny přímo účastníky eTwinningu z řad učitelů a odborníky 

z oblastí vzdělávání. Učitelé mohou tyto zdroje procházet přímo na své pracovní ploše.  

 

 Zdroje materiálů; jedná se v podstatě o úložiště, kde mohou učitelé vyhledávat, 

ukládat a pozměňovat materiály, které tam vložili oni samotní nebo ostatní uživatelé. 

Uložené materiály podléhají licenci Creative Commons
34

, která umožňuje materiály 

volně používat, sám autor si může stanovit podmínky využití těchto materiálů; 

  LRE
35

 Widget; nabízí přístup k evropskému internetovému úložišti digitálních 

učebních materiály ke všem předmětům a jsou vypracovány v různých jazycích. 

Učitelé se setkají s pestrou nabídkou materiálů, jako jsou například prezentace, online 

nástroje a webové stránky, které jsou opět aplikovatelné ve výuce. Nejvíce ceněné 

mezi učiteli jsou materiály označené jako „travel well“, které jsou využitelné bez 

nutnosti znát cizí jazyk – grafy, obrázky, diagramy apod.   

 

Realizace projektů a jejich začlenění do výuky není nikterak složité. Učitel může začít 

jednoduchým projektem v rámci jednoho předmětu nebo jedné tematicky zaměřené aktivity 

jako je zasílání vánočních (popřípadě velikonočních) přáníček, či výměna informací o sobě, 

škole a zemi v podobě dopisů. A postupně se s rostoucími zkušenostmi pouštět do 

                                                           
34

 Více informací k dispozici na http://cretivecommons.org 
35

 LRE je zkratka pro Learning Resource Exchange (http://lreforschools.eun.org/), který shromažduje digitální 

učební materiály z celé Evropy ze všech předmětů v různých jazycích. Byl vytvořen s cílem poskytnout 

ministerstvům školství přístup k úložištím vzdělávacích zdrojů a souvisejících nástrojů, které jim umožní 

snadněji vyměňovat tyto zdroje a mohou být použity učiteli v různých zemích. Tuto službu provozuje organizace 

European Schoolnet. 

http://cretivecommons.org/
http://lreforschools.eun.org/
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náročnějších projektů, které se mohou stát součástí učebního plánu, propojovat předměty a 

jejich učitele.      

V podmínkách českého školství může být eTwinning příležitostí pro naplnění 

Rámcově vzdělávacího programu.
36

 Projekty lze přizpůsobit potřebám jednotlivých předmětů 

tak, aby odpovídaly vzdělávacím cílům, včetně klíčových kompetencí. Vzhledem k tomu, že 

projektová výuka patří mezi doporučené formy výuky průřezových témat, která jsou povinnou 

součástí školních vzdělávacích programů, může učitel pomocí projektu snadno podpořit 

mezipředmětové vztahy.    

2.2 eTwinning jako komunita evropských škol 

 

eTwinning se sice zrodil v roce 2005 jako internetová platforma plně podporující 

realizaci školních projektů na dálku (je označován také jako eTwinning 1.0). Ukázalo se však, 

že její uživatelé mezi sebou komunikují, sdílí zkušenosti a zůstávají ve spojení, i když zrovna 

nepracují na společných projektech. eTwinning se tak postupně proměňoval v efektivní 

nástroj profesního rozvoje a v prostředí, kde nejenom učitelé, ale i jejich žáci zažívají pocit 

sounáležitosti k většímu společenství. Tento model byl nazván eTwinning 2.0. A označení 2.0 

v tomto případě vyjadřuje vkročení do „druhého života“ tedy další vývojové fáze.     

Aktivita se tak připojila k celospolečenskému trendu, který zásadním způsobem měnil 

svůj přístup k internetovým nástrojům a jejich využití. Mluví se o Webu 2.0. Tento pojem 

popisuje měnící se tendence v používání webu a prostředků, které podporují kreativitu, sdílení 

informací, komunikaci a spolupráci v rámci celospolečenský sítí. Nové možnosti webu 

přispívaly ke vzniku internetových komunit a zavádění nových služeb jako stránky pro 

sociální sítě, sdílení videonahrávek, blogy, wiki apod. Hlavní principy Webu 2.0 jsou 

(virtuální) spolupráce, sdílení a komunita.         

Svým způsobem tak eTwinning uspokojil poptávku učitelů po prostředí, kde lze najít 

zahraničního partnera pro vzdělávací projekt, realizovat projekt a současně se dále vzdělávat a 

pracovat na svém profesním růstu.  

 

                                                           
36

 Rámcový vzdělávací program (RVP) definuje ve školství v České republice nejvyšší úroveň vzdělávání spolu s 

projektem Národní program pro rozvoj vzdělávání (tzv. Bílá Kniha), rok 2004. Národní program vzdělávání 

vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a rámcové programy pak vymezují závazné „rámce“ pro jednotlivé 

etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací 

programy, podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách. 



50 
 

 

 

 

Prostřednictvím portálu se může učitel rozhodnout pro řadu zajímavých aktivit  - 

zapojit se do eTwinningových skupin, absolvovat online vzdělávací programy nebo vstoupit 

do místností pro učitele. Nové znalosti a dovednosti mohou učitelé nabývat na základě účasti 

na mezinárodních vzdělávacích workshopech, které jsou pravidelně pořádány národními 

podpůrnými středisky. S těmito možnostmi se nyní blíže seznámíme.    

2.2.1 eTwinningové skupiny  

 

Skupiny se poprvé objevily v roce 2009 jako možnost dlouhodobější spolupráce, 

sdílení nápadů a příkladů dobré praxe na mezinárodní úrovni. Jejich podstatou je interaktivita 

a ochota sdílet vlastní zkušenosti. Uzavřené prostředí nabízí bezpečný prostor pro plodnou 

diskusi všech zapojených na konkrétní témata z oblasti vzdělávání. V současnosti existuje již 

17 skupin, které čítají více jak 2 600 členů. Zaměření skupin se samozřejmě liší, některé se 

zabývají předměty jako skupina matematiky a přírodních věd, humanitních věd nebo jazyků. 

Vedle těchto skupin existují také skupiny orientované mezipředmětově jako je skupina 

bezpečnosti na internetu, inkluze nebo tvořivá třída. Z potřeb specifických cílových skupin 

postupně vznikaly skupiny sdružující ředitele škol, evropských ambasadorů či školních 

knihovníků.  

 Skupiny vedou zkušení uživatelé eTwinningu, kteří své členy povzbuzují a podněcují 

k aktivnímu zapojení, pravidelně stanovují činnosti, na kterých mohou účastníci pracovat 

Obrázek 6. Možnosti profesního rozvoje 
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nebo o nich diskutovat. Jejich úloha není lehká, ale těší je a jsou připraveni předávat dál 

nejenom své zkušenosti, ale i tvořivost a entuziasmus. Pracovní prostředí skupin je jednoduše 

strukturované, nabízí různorodé nástroje pro ukládání a sdílení souborů i vzájemnou 

komunikaci, což práci skupiny ulehčuje. Jednotlivé skupiny jsou otevřené všem zájemcům 

z řad učitelů, přihlásit se mohou přímo z pracovní plochy.  

 Popis dvou skupin přikládáme níže.  

 

 Tvořivá třída  

 

Skupina vznikla s cílem podporovat učitele při začleňování tvořivosti do běžné výuky 

a to profesionálně i efektivně. Zapojení učitelé jsou blíže seznámeni s kreativním myšlením, 

příslušnými technikami, aktivitami a hrami. Moderátoři pravidelně přidávají nové výukové 

materiály, ale i sami účastníci mezi sebou sdílí vlastní osvědčené metody a postupy.  

Celá spolupráce funguje na základě jasného harmonogramu, každý člen předem ví, na 

čem se zrovna pracuje. S tématy mohou přicházet všichni členové a o výběru rozhodují 

společně.  

 Největším úspěchem podle hlavní moderátorky Irene Pateraki (bývala učitelka 

v mateřské školce, nyní pracovnice řeckého národního střediska) je skutečnost, že učitelé 

začali používat tvořivé aktivity v hodinách a žákům tak vyučování oživili. A nakonec začali 

mezi sebou opravdu spolupracovat, sdílet výsledky své práce a využívat materiály svých 

kolegů. Irene si navíc do budoucna stanovila odvážný cíl – vybudovat internetový archiv 

tvořivých aktivit, který bude určen všem učitelům, jejich diskusím a učení se od sebe 

navzájem.  

    

 Školní knihovníci 

 

Skupina je určena všem knihovníkům, kteří spolupracují na mezinárodních projektech. 

Hlavním úkolem je nashromáždit znalosti evropských knihovníků a jejich zdroje a zlepšit tak 

služby nabízené školám. Za vznikem stojí tři zapálené učitelky - knihovnice, které zahájily 

debatu na téma čtení a mladí lidé a snaží se dále propagovat čtenářskou gramotnost a kulturní 

povědomí. 

 Učitelé, kteří se zajímají o školní knihovny, mohou ve skupině hledat různé 

zajímavosti, aktivity, blogy, seznamy knih včetně komentářů (například bestsellery pro 
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mládež) z různých koutů Evropy. Nebo se inspirovat některou z propagačních akcí, které 

evropští knihovníci pořádají jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.  

 Elisabete Fiel (učitelka a knihovnice, ambasadorka eTwinningu v Portugalsku), jedna 

ze zakladatelek skupiny, považuje za největší úspěch právě výměnu zkušeností mezi 

knihovníky, spisovateli a příslušníky různých evropských kultur. Zapojení do evropské sítě 

mimo vlastní zemi účastníkům umožňuje přemýšlet a pracovat jiným způsobem. A právě tato 

spolupráce vede k vytčenému cíli této skupiny - vytvoření dobře fungující a seriózní profesní 

komunity.  

2.2.2 eTwinningové vzdělávací programy 

 

Vzdělávací programy jsou krátkodobé intenzivní online semináře v délce jednoho 

až dvou týdnů, které se věnují různým tématům. V rámci kurzu je učitelům nejdříve 

představena konkrétní oblast, a poté v jednotlivých modulech zkoumají problém podrobněji. 

Účastníci si vzájemně vyměňují informace, a pod dohledem lektorů rozšiřují své dovednosti. 

Výukový program je rozdělen na aktivní práci a společnou diskusi (zpravidla 4 až 5 dní), a 

samostatnou práci účastníků a jejich reflexi (také 4 až 5 dní). Vytvořené materiály jsou 

automaticky ukládány na internetu a učitelé si je mohou kdykoli stáhnout a využít je ve své 

výuce.       

 Lektoři programů se rekrutovali z řad zkušených eTwinningových účastníků, někteří 

jsou přímo odborníci z daného oboru, všichni jsou však ochotni otevřeně a zdarma předávat 

svá know-how. Semináře jsou vyhlašovány v pravidelných půlročních intervalech (školní 

pololetí) a probíhají ve speciálně vytvořeném prostředí, tzv. vzdělávacích laboratořích, 

pracovním jazykem bývá nejčastěji angličtina. Aktuální nabídku učitel nalezne na své 

pracovní ploše, ze které se také může přihlásit.   

 První online programy byly spuštěny v září 2009 jako malý experiment centrálního 

podpůrného střediska, dnes již mají své pevné místo v rámci mezinárodního portálu. V roce 

2010 se do seminářů přihlásilo více jak 1 600 učitelů z celé Evropy. Kurzy nejsou časově ani 

odborně náročné a jsou postaveny tak, aby se pro účastníka staly příjemným zážitkem.    

 Dva příklady vzdělávacích programů přikládáme v této práci, v obou případech je 

autorem Adam Stepinski, polský učitel a zkušený ambasador eTwinningu. 

 

 Motivace žáků prací na projektu  

 

Program se skládá z 5 částí, které k otázce žákovského zapojení patří – metody 
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podporující autonomii, mezioborové projekty, klíčové kompetence, struktura mezioborových 

projektů a multimediální zdroje. Účastníci se seznámí s velkou řadou praktických postupů a 

účinných způsobu práce. Vyzkouší si většinu prezentovaných nástrojů v praxi, často přímo ve 

své třídě se svými žáky. Práce je vždy ukončena vzájemným sdílením názorů a výsledků 

pozorování.  

Sám lektor vyzdvihuje význam mezioborových projektů, které podle jeho názoru 

napomáhají žákům ocenit různorodost v jejím nejširším smyslu a přináší radost ze společného 

učení a zkoumání. Právě princip zkoumání je podstatou většiny projektů, žáci pokládají 

otázky, hledají na ně odpovědi, mění se z pasivních příjemců informací na aktivní subjekty 

vlastního učení, řešitele problémů. Mladí lidé se navíc zajímají o svět internetu, mají rádi 

písničky, počítačové hry a filmy, začlenění multimediálních nástrojů do projektů může zvýšit 

jejich zájem a zapálení. A že tomu opravdu tak je, potvrzuje zpětná vazba polské účastnice 

Joanny Zalewska-Coldronské. „Děkuji za skvělý kurz! Naučila jsem se toho mnoho a dostala 

zajímavé a inspirativní nápady. Včera mi studenti vytvořili videonahrávku na téma jaro a při 

práci byli velmi nadšeni a spokojeni.“
37

  

 

 Učíme se jazyk svých sousedů  

 

Ústřední myšlenkou kurzu je seznámení učitelů a žáků s jazyky sousedních zemí, 

s těmi nejbližšími evropskými spolužáky. Žáci si sice uvědomují význam znalosti cizích 

jazyků jako angličtina, francouzština či němčina, ale úplně zapomínají, někdy dokonce 

podceňují jazyky sousední jako je polština, slovenština a čeština.  

 V první části kurzu dochází k seznámení se sousedícími zeměmi, jejich jazyky a 

kulturami. Druhá část je věnována pozitivům, které mohou sousední jazyky pro žáky 

znamenat. V poslední části se navrhují možné náměty na projekty, které by studium těchto 

jazyků podpořily.  

 Atmosféra, která panuje v průběhu kurzu, je velmi přátelská a pohodová. Jeho autor 

také přidává příznivé zjištění, že se evropští učitelé opravdu chtějí setkávat se zahraničními 

kolegy, sdílet vzájemně informace a zkušenosti, společně tvořit a učit se jeden od druhého. 

Stejně to vidí i rumunská účastnice Carmelia Timofte, která říká: „Tohle je první vzdělávací 

program, kterého jsem se zúčastnila. Nadšená jsem byla již na začátku, ale teď mohu říci, že 

kdybych se do něj nezapojila, o mnoho bych přišla. Zjistila jsem, že v Evropě je spousta 
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zanícených učitelů s chutí podělit se o své nápady, znalosti a zkušenosti. Všichni jsme měli 

příležitost strávit určitou dobu výměnou osvědčených postupů a vyjádřit výraznou podporu 

těm, kdo jsou stejně jako já na tomto poli začátečníky.“
38

    

2.2.3 Místnosti pro učitele 

 

Místnosti představují pro učitele možnost neformálně debatovat o zajímavých 

tématech. Místnosti jsou virtuální prostředí, které lze snadno vytvořit a spravovat, ale také do 

něj vstoupit opět z pracovní plochy. Učitelé zde mohou po danou dobu diskutovat na fóru 

nebo chatu na různá témata, sdílet své názory a zkušenosti. Podmínkou úspěšného fungování 

je přiměřený zájem učitelů o dané téma a také aktivní přístup moderátora místnosti.  

 I přesto, že jsou místnosti krátkodobou aktivitou, optimálně trvají 3 měsíce, několik 

z nich se rozvinulo v tak aktivní diskusní platformu, že k jejich uzavření prostě nedošlo. 

Učitelé se mohou zapojit do dlouhodobě fungujících místností zabývající se obecnými tématy, 

které mohou být užitečné pro všechny učitele bez rozdílu. Mezi takové místnosti patří 

například Asistenční služba (Helpdesk) určená konkrétním technickým dotazům ohledně 

Pracovní plochy a prostředí Twinspace, nebo místnost Jak propagovat eTwinning, kde si 

učitelé předávají zkušenosti o tom, jak informovat o výsledcích své práce vně třídy, ale také 

místnost Jak používat nástroje Webu 2.0, která hledá nejnovější a nejužitečnější nástroje na 

trhu.       

Kromě popsaných místností existují místnosti určené účastníkům eTwinningu 

z jednotlivých zemí nebo zaměřené na výuku jazyka či konkrétního předmětu. K dispozici 

jsou opravdu desítky místností, do kterých se lze zapojit. Učitel se zájmem o účast může 

použít vyhledávač na své pracovní ploše. Najde místnost, která odpovídá jeho prvotní 

představě, a do místnosti vstoupí nebo do ní nejprve jen nahlédne, zjistí, o čem její členové 

diskutují a pak se teprve zapojí. Do diskusí mohou přispívat pouze členové místnosti a 

zapojení učitele musí být potvrzeno moderátorem neboli zakladatelem místnosti. O velkém 

přínosu místností je přesvědčena i česká ambasadorka Zita Havranová: „ Nejvíce mi ale 

přineslo zapojení do místností pro učitele. Podle mých zkušeností je vedou skvělí moderátoři. 

K dispozici je jako diskusní nástroj fórum, ale i to stačí k tomu, abychom si mezi sebou mohli 
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vyměňovat úžasné množství informací, postřehů, názorů a nástrojů, a to vše potom použít pro 

svůj vlastní rozvoj a obohacení projektů a výuky ve škole.“
39

  

 Níže předložený popis jedné místnosti je dobrým příkladem osobního nasazení nejen 

moderátora, ale i samotných členů.  

 

 Deutsch & Co. Neue Technologie nim DaF Unterricht 

 

Zakladatelkou místnosti je učitelka německého jazyka Cinzia Colaiuda z Itálie, která 

tak chtěla najít více německy mluvících partnerů, kteří jsou obecně velmi zdrženlivý a 

ostýchaví, pro mezinárodní projekty. A proto se Cinzia rozhodla vytvořit komunitu učitelů 

němčiny, kteří zde mohou diskutovat o využívání digitálních metodických nástrojů 

v hodinách i projektech. Udržovat místnost při životě nebylo vůbec jednoduché, proto se 

moderátorka rozhodla pro publikování elektronické příručky tvořené z příspěvků jednotlivých 

členů komunity, tento krok částečně zvýšil motivaci zapojených členů. Další osvědčený 

nástroj pro navození pocitu sounáležitosti s komunitou a zajištění jejího fungování je 

organizování pravidelných chatů a videokonferencí. V současnosti místnost čítá na 380 

německy hovořících členů. A co je hlavní předpoklad úspěšného moderování, nad tím se 

Cinzia zamýšlí: „ Podle mého názoru je úspěch místností pro učitele podmíněn silnou 

motivací jejího zakladatele k plnění zadaného úkolu, jeho schopnosti jednat diplomaticky a 

chovat se taktně ke všem účastníkům zapojených do diskuse.“
40

  

2.2.4 Další možnosti vzdělávání učitelů 

 

Vzdělávání však neprobíhá pouze v internetové podobě. Každý rok ve všech 

zapojených zemích pořádají jejich národní podpůrná střediska celou řadu vzdělávacích akcí.  

 

 Evropské workshopy a kontaktní semináře 

Workshopy jsou zaměřené na rozšiřování znalostí jednotlivců v oblasti mezinárodní 

spolupráce na dálku. Workshopů se účastí učitelé z celé Evropy, aby navázali spolupráci a 

podělili se o zkušenosti a rozšířili své vlastní dovednosti. Workshopy se konají v různých 
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evropských zemích a jejich témata mohou být libovolná jako globální oteplování, používání 

mobilních technologií v eTwinningu nebo vzdělávání učitelů.  Registrace je možná pouze 

přes domovské národní středisko a veškeré náklady na účast jsou hrazeny z prostředků 

eTwinning NSS. Obdobou workshopů jsou kontaktní semináře, které jsou výsledkem 

spolupráce dvou a více národních středisek, které jsou zaměřené na určité téma, kategorii 

žáků či typu škol nebo jazyk. Učitelé zde většinou naleznou zahraničního partnera, seznámí se 

blíže s nástroji eTwinning a častokrát uzavřou projekt.  

 Jaký přínos mohou mít mezinárodní akce pro samotné účastníky a co vše mohou 

nastartovat, lze vyčíst ze zpětné vazby jedné z účastnic. „Jako nováček jsem před samotným 

workshopem potřebovala více času, abych se seznámila s tím, jak vše v eTwinningu funguje. 

Ohromilo mne, s jakým nadšením všichni pracují a co vše se v Evropě odehrává. Workshop 

byl skvělou příležitostí k navázání kontaktů, pro sebe i své kolegy jsem navíc získala přístup 

na některé webové stránky. Plánuji uspořádat mnoho workshopů pro ostatní učitele na naší 

škole a určitě přijdeme se skvělým nápadem na projekt.“
41

 

 

 Odborné kurzy z databáze Comenius/Grundtvig 

 

Vedle vzdělávacích akcí eTwinningu mají zapojení učitelé také příležitost vybírat 

z nabídky kurzů z databáze Comenius/Grundtvig. Databáze je vlastně katalogem vzdělávacích 

programů, tedy i kurzů, pro učitele a nepedagogické pracovníky (od mateřských škol, přes 

základní a střední až po instituce vzdělávající dospělé). Jednotlivé akce pořádají různí 

organizátoři, kteří zasílají nabídky všem národním agenturám. Ty provádějí výběr na základě 

předem daných kritérií a konečnou nabídku kurzů publikují. Programy jsou mezinárodní a 

jejich společným cílem je pomoci účastníkům rozvíjet profesní dovednosti v daném oboru.  

Pedagogičtí pracovníci, kteří se chtějí zúčastnit některé z nabízených akcí, mohou 

zažádat o grant u své národní agentury v rámci programů Comenius a Grundtvig. Z něj poté 

hradí náklady na kurz, dopravu, ubytování a stravování, někdy také jazykovou přípravu.  

Bližší informace o této aktivitě včetně způsobu podání žádosti o grant jsou k dispozici 

na mezinárodním portálu nebo na stránkách NAEP.  

 

eTwinningové komunita znamená pro učitele příležitost stát se celoživotním 

studentem. Dostává se tak do role neustále se vzdělávacího a ve svém oboru zdokonalujícího 
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se jedince. Jako začátečníci mohou v komunitě hledat nové nápady a inspiraci pro vlastní 

projektovou práci, a začlenit tak do své běžné výuky nové moderní prvky. Mohou s ostatními 

diskutovat nad tématy každodenní učitelské praxe, vyměňovat si informace a společně hledat 

řešení problému. Zkušení učitelé mohou s lecčíms pomoci a mnohé nabídnout.      

V komunitě se vždy najde někdo, kdo se chce něco naučit a současně ten, kdo má co 

naučit (stačí například ochota sdílet svou zkušenost s tím, co se doposud „osvědčilo nejlépe“). 

Dlouhodobé partnerství založené na principu vzájemného výměny vede k vyšším formám 

dialogu, interakce a spolupráce – což je základ existence eTwinningové komunity.     

2.3 Vzdělávací akce eTwinning pro učitele 

 

Jak již bylo zmíněno, jedním z hlavních cílů všech národních podpůrných středisek je 

profesní rozvoj učitelů prostřednictvím jejich účasti v projektech a vzdělávacích aktivitách. O 

to usilují všechny země, formy a prostředky se mohou různit, avšak cíl zůstává stejný – 

seznámit s aktivitou eTwinning co největší množství učitelů a zajistit jejich proškolení.  

V této práci popíšeme možnosti vzdělávacích aktivit učitelů v českých podmínkách, 

zajištěné pracovníky Národního střediska pro eTwinning v ČR.  

 

 Metodické semináře eTwinning  

 

Čeští učitelé mají možnost zúčastnit se tří typů metodických seminářů, které lze 

rozdělit podle náročnosti. Postupně se tak seznamují s principy aktivity eTwinning a 

metodikou mezinárodních vzdělávacích projektů, prostředím Twinspace, kde mohou školy 

realizovat své projekty, a nakonec i s dalšími ICT nástroji využitelnými v projektu. Tyto 

semináře probíhají ve všech krajích ČR pod vedením zkušených ambasadorů eTwinning. 

Semináře jsou realizovány nejen v pracovních dnech, ale také o víkendech nebo o 

prázdninách, což umožňuje účast většímu počtu zapálených učitelů.  

Vedle prezenčních seminářů je také ve spolupráci se Slovenskem dvakrát ročně 

otevřen elearningový kurz, což je zajímavá alternativa pro ty učitele, kteří dávají přednost 

učení se z pohodlí vlastního domova.  

Více informací o metodických seminářích, jejich termínech a možnosti registrace 

školení eTwinning zájemci naleznou na národním portále www.etwinning.cz.  

 Národní konference eTwinning  

 

http://www.etwinning.cz/
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Konference je největším českým setkáním všech, kteří se zabývají tvorbou 

mezinárodních vzdělávacích projektů na dálku. Akce je určena zejména učitelům všech typů 

mateřských, základních a středních škol. Cílem konference je podpořit výměnu zkušeností 

mezi českými koordinátory projektů, prezentace příkladů dobré praxe a další inspirace 

v oblasti vzdělávání. Zařazeny jsou i praktické ukázky ICT nástrojů a to nejenom 

eTwinningových. 

Konference je zahájena slavnostním předáváním certifikátů kvality a Národních cen 

eTwinning za nejlepší projekty daného roku. V další části programu pak probíhají tematické 

workshopy.  

 Výstupy z letošní konference konané v Mostě na http://konference2012.webnode.cz/ 

 

 Letní dílna eTwinning  

 

Každoroční srpnová akce je mezi učiteli velmi oblíbená. Padesát učitelů ve všech 

koutů ČR má možnost strávit tři dny po boku zkušených lektorů a vyzkoušet si projektovou 

práci od A až do Z a zakončit tak prázdniny netradičním způsobem. Na třech školách, které se 

po dobu trvání akce změní na tři evropské země, tak učitelé nejdříve vyhledávají projektového 

partnera, plánují obsah i harmonogram projektu, registrují jej a zpracovávají projektový 

materiál. Výsledkem je zábavná prezentace netradičních projektových výstupů v poslední den 

letní školy.  

 Výstupy z loňského ročníku jsou k dispozici na http://dilna2011.webnode.cz/ 

 

České eTwinningové středisko se také snaží o aktivní zapojení žáků do eTwinningu, a 

daří se mu to vcelku úspěšně, v rámci podzimní celoevropské kampaně Týdny s eTwinningem 

se žáci pod vedením jejich učitelů mohou zúčastnit dvou ryze českých aktivit.  

  

 Maraton eTwinning 

 

Populární akce, v rámci které české školy společně pracují na předem stanoveném 

projektovém výstupu. Žáci a studenti tak společně píší příběhy, tvoří zajímavé výstupy a 

ukládají je do společného virtuálního prostředí. Do těchto aktivit mohou školy zapojit i své 

zahraniční partnery. Maraton trvá necelé dva týdny a samozřejmě nonstop (od rána do 

večera), v mnohých školách dokonce i v noci. Společné nocování ve škole může být pro děti 

nezapomenutelným zážitkem, na který dlouho vzpomínají.  

http://konference2012.webnode.cz/
http://dilna2011.webnode.cz/
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Výstupy z ročníku 2011 lze shlédnout na odkaze: http://maraton-etwinning-

2011.webnode.cz/ . 

 

 Minikonference eTwinning 

 

Další zajímavou akcí jsou minikonference, které jsou pořádány národním střediskem a 

českými partnerskými školami. Jejím cílem je propagovat aktivitu eTwinning a zábavnou 

formou motivovat další školy, jejich žáky a učitele k tvorbě evropských vzdělávacích 

projektů. Organizátoři této akce nejsou jen učitelé, ale především žáci a studenti, kteří jsou 

pověřeni řízením celé akce, všichni společně seznamují své hosty s mezinárodním portálem, 

představují virtuální prostředí Twinspace a prezentují výsledky své vlastní projektové 

činnosti. 

 Výstupy z prvního ročníku minikonferencí na http://minikonference.webnode.cz/ 

 

 Mezinárodní akce eTwinning  

 

Učitelé mají také možnost zúčastnit se různých mezinárodních akcí – ať již 

mezinárodních vzdělávacích konferencí či kontaktních seminářů. Pro účastníky je to dobrá 

příležitost jak nalézt projektového partnera na základě osobního setkání. Na tyto akce je 

každoročně vysíláno cca 30 českých učitelů. V roce 2011 navíc Česká republika hostila 40 

účastníků Slovanského kontaktního semináře v Olomouci a kontaktního semináře zemí 

Visegrádské čtyřky v Hustopečích u Brna. 

 

V závěru bychom rádi zmínili ještě jednu úspěšnou propagační akci českého 

eTwinningu, a to kampaň „eTwinning do škol!“, která byla vyhlášena začátkem roku 2011 

jako počáteční podpora nově zaregistrovaným učitelům a také za účelem větší motivace 

učitelů zakládat eTwinningové projekty. Každý nově zaregistrovaný učitel, nováček 

v eTwinningu obdržel balíček s podpůrnými materiály, které měly usnadnit a zpříjemnit jeho 

první kroky v eTwinningu. O registraci učitele bylo oficiálně informováno i vedení školy, 

eTwinning NSS si od toho sliboval větší podporu ze strany ředitelů škol (několikrát se to 

opravdu osvědčilo). Stejně tak každému nově zaregistrovanému projektu s českou účastí byl 

zaslán tzv. startovací balíček s metodickými a propagačními materiály určené nejen učitelům, 

ale i jeho žákům. Drobné dárky měly třídní tým nejenom potěšit, ale také nabudit pro další 

http://maraton-etwinning-2011.webnode.cz/
http://maraton-etwinning-2011.webnode.cz/
http://minikonference.webnode.cz/
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projektovou činnost, ze zaslaných fotografií a emailů od spokojených dětí a jejich učitelů se 

to opravdu podařilo.  

Vzhledem k velkému úspěchu kampaň pokračuje i v roce 2012.  

2.4 Ocenění eTwinning pro učitele 

 

Každý, kdo někdy realizoval jakýkoli vzdělávací projekt, by určitě souhlasil s 

tvrzením, že za úspěchem každého projektu stojí nejenom aktivní přístup učitelů, jejich 

pracovní nasazení a dobré plánování, ale stejně tak práce jejich žáků a studentů. O 

mezinárodních projektech, toto platí dvojnásob, neboť v průběhu projektu se učitelé a jejich 

žáci mohou potýkat s obtížemi, které přináší nejen projekt samotný, ale navíc odlišná kultura 

či jazyková bariéra.  

 I na toto tvůrci eTwinningu myslí a snaží se všemožně učitele v mezinárodní 

spolupráci podpořit. Evropští učitelé se tak mohou ucházet o eTwinningové ocenění v podobě 

národních a evropských certifikátů, ale i národních a evropských cen.   

2.4.1 Národní certifikát kvality (eTwinning Quality Label) 

 

Zapojené země a jejich národní střediska pravidelně udělují kvalitním projektům 

Národní certifikát kvality. Oceněné projekty pak slouží jako příklady dobré praxe nejen na 

národní, ale i evropské úrovni. Hodnotící proces se v různých zemích může odlišovat, ale 

základní charakteristika projektů, které mohou být dále hodnoceny, je pro všechny evropské 

země společná.  

Projekt musí v první fázi splňovat následující kritérií: 

 

 Projekt má pro všechny partnery společné cíle a společný projektový plán. 

 Hodnotící projekt je v takové fázi, aby měl dostatek výstupů. K hodnocení je přihlášen 

projekt, který se nachází ve své závěrečné fázi nebo je již ukončený.  

 Z projektových výstupů je zřejmé aktivní zapojení žadatele. Žádající škola je do 

projektu dostatečně zapojena a její aktivita je viditelná na výstupech projektu. 

 Z výstupů je zřejmá projektová spolupráce mezi partnery. Projektová spolupráce se 

neomezila pouze na paralelní spolupráci a pouhé ukládání výstupů na stejné téma, a je 

zřetelné vzájemné využití materiálů. 

 Výstupy projektu jsou viditelné. Důležité výstupy projektu jsou dostupné na internetu. 

K jejich zveřejnění dochází s ohledem na pravidla bezpečného internetu. 
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Pokud projekt nesplňuje všechny kritérií, nepostoupí do druhé fáze a není již dále 

hodnocen. V České republice hodnocení projektů v druhé fázi provádí komise hodnotitelů, 

která je složena z pracovníků NSS a externích odborníků z oblasti vzdělávání, kteří mají 

zkušenosti s vzdělávacími projekty.  

V druhé fázi se posuzují tyto kritéria:  

 

 Pedagogická inovace a tvořivost; hodnotí se tvůrčí přístup učitelů a žáků k realizaci 

projektu, inovativní přístup k práci na projektových výstupech; 

 Začlenění projektu do života školy; práce na projektu je začleněna do učebního plánu a 

žáci pracují na projektu přímo při výuce nebo v rámci školního kroužku, došlo k 

vytvoření školních projektových týmů;   

 Spolupráce partnerských škol; zapojení učitelé aktivně spolupracují, společně plánují 

a realizují projekt. Využití ICT vede k aktivní účasti všech žáků, ti díky projektu 

získávají nové znalosti a dovednosti. Projekt podporuje práci projektových týmů; 

 Tvůrčí využití ICT nástrojů; použití moderních technologií v projektu lze označit za 

inovativní a jejich využití vedlo k větší motivaci k učení a zlepšení ICT gramotnosti 

žáků i učitelů; 

 Dlouhodobé trvání a přenositelnost; Projektové výstupy jsou udržitelné a dostupné 

široké veřejnosti (web školy, výstavy v rámci dnů otevřených dveří apod.). Partneři 

mají nadále zájem pokračovat ve vzájemné spolupráci; 

 Výsledky a přínos projektu. Projekt je efektivně řízen a jeho výstupy mohou být i 

využívány partnerskými školami. Práce na projektu umožňuje další osobnostní rozvoj 

zapojených žáků, ale také profesní růst zapojených učitelů. Práce na projekt napomáhá 

ke zviditelnění školy. 

 

V České republice do konce roku 2011 požádalo o certifikát kvality již 425 projektů,  

z nich 321 ocenění získalo.  

Pokud se projekt dočká alespoň dvou národních certifikátů od svých koordinátorů, 

získává automaticky Evropský certifikát kvality a může být přihlášen do soutěže o Evropské 

ceny, která se vyhlašuje každý rok na podzim. Ceny jsou udělovány v rámci výroční 

konference eTwinning, nejvýznamnější akce roku.  

2.4.2 Národní ceny eTwinning  
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Projekty s nejvyšším bodovým ohodnocením, které v daném období získaly certifikát 

kvality, jsou automaticky zařazeny do soutěže o národní ceny. Koordinátoři těchto projektů 

jsou vyzváni k doplnění žádosti a komise hodnotitelů opět zasedne nad nominovanými 

projekty.  

Národní ceny jsou udělovány ve dvou základních kategoriích, Mateřské a základní 

školy a Střední školy a gymnázia. Každoročně je také uděleno několik speciálních cen, jako 

například za inovativní využití ICT, za projekt eTwinning realizovaný v rámci programu 

Partnerství škol Comenius, za projekt realizovaný nováčkem roku apod. 

Ocenění je spojeno s finanční odměnou vítězným školám. Finanční prostředky musí 

být využity výhradně na podporu mezinárodního partnerství na dálku - například ve formě 

uskutečněného projektového setkání partnerů nebo pořízení nového ICT vybavení. Ocenění 

učitelé a jejich žáci získávají věcné ceny a oficiální certifikát.  

 A jak s oceněním eTwinning většinou školy naloží, to naznačuje paní učitelka Ivana  

Brabcová ze ZŠ Nádražní v Hustopečích u Brna. „Dva mé projekty Was Sagen die Sagen a 5 

länder - 5 storys se umístily v soutěži o Národní ceny na stupních vítězů. Naše škola tak 

získala finanční odměnu, která nám umožnila dovybavit počítačovou učebnu a zdokonalit 

výstupy našich projektů. Část odměny jsme použili na vycestování partnerských škol do 

zahraničí, společně jsme strávili v cizojazyčném prostředí týden plný her, zábavy, nových 

zkušeností. Tímto vzájemným setkáním a bližším poznáním se bez výhrady naplnilo a 

završilo naše projektování.“
42

 

 

Dnes lze již konstatovat, že eTwinning se dokázal skvěle přizpůsobit měnícímu se 

celospolečenskému trendu a tak započal nepochybný vývoj směrem k ještě kvalitnější a 

obsáhlejší spolupráci. Flexibilní prostředí eTwinningu znamená nejen podporu školních 

výukových projektů, ale také široké spektrum odborných seminářů realizovaných na internetu 

i mimo něj. Svoji roli hraje taktéž živá komunikace mezi eTwinningovými účastníky, která 

 samotnou aktivitu mění ve velmi účinný prostředek profesního růstu. 

 

 

 

 

                                                           
42

 DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB. Škola v síti. Buletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních 

technologií v evropském vzdělávání. Prosinec 2010. .  [online]  s.2 Praha, 2010.  [citováno 12.6.2012] Dostupné 

na: http://www.etwinning.cz/data/docs/portal/noviny-nahled.pdf 

http://www.etwinning.cz/data/docs/portal/noviny-nahled.pdf
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3 eTwinningové nástroje v praxi  
 

Hlavní podmínkou eTwinningových nástrojů je jejich jednoduchost a uživatelská 

příjemnost. Právě tyto vlastnosti umožňují zapojení i těch učitelů, kteří se zrovna nepočítají 

mezi počítačové experty. Jak vlastně tyto speciálně vytvořené nástroje fungují a že jejich 

obsluha je opravdu snadná, to se pokusíme dokázat v této kapitole. Jednotlivé části jsme 

rozdělili do kroků, fází života eTwinningové projektu, od zapojení učitele přes registraci 

projektu až po jeho ocenění. Koloběh projektu eTwinning je naznačen v příloze B.      

3.1 Pracovní plocha učitele  

 

Jakmile se učitel blíže seznámí s možnostmi aktivity, například účastí na některé z 

propagačních akcí nebo třeba z informačních materiálů, a rozhodne se pro spolupráci v oblasti 

eTwinningu, nastává pravý čas pro registraci na mezinárodním portále. Zde také dochází 

k následnému přihlášení učitele na základě uživatelského jména a hesla. 

 

1. Krok: Registrace učitele a školy  

 

 

 

Registrace probíhá ve dvou fázích. Při předběžné registraci nejdříve zájemce vyplní 

základní informace o sobě (jméno a příjmení, uživatelské údaje a emailovou adresu) a 

Obrázek 7. Registrace učitele a školy 
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následně svůj požadavek odešle. Na uvedenou emailovou adresu obratem obdrží informační 

email s odkazem na registrační formulář, kde celý proces dokončí vyplněním informací o své 

osobě a profesním zaměření a samozřejmě škole. Součástí je i formulace projektového záměru 

a představ o budoucí spolupráci.  

 

 

 

Úspěšnou registrací učitel získává svoji pracovní plochu (eTwinning Desktop) a on i 

jeho škola jsou automaticky zařazeni do databáze evropských škol. Uvedené údaje na jeho 

profilu mohou oslovit některého z evropských kolegů, který může navázat první kontakt. 

Zadané údaje lze samozřejmě měnit, učitel tak může kdykoli aktualizovat svůj profil a 

upozorňovat na změny ve svém eTwinningovém životě. 

 

2. krok: Hledání projektového partnera 

 

Aby mohla samotná spolupráce začít, je nutné nalézt vhodného partnera, který by co 

nejvíce odpovídal zvoleným požadavkům (podobný druh školního zařízení, věk žáků nebo 

vyučovací předmět). K tomuto účelu slouží nástroj Vyhledávání účastníků eTwinningu, ke 

kterému má přístup pouze zaregistrovaný uživatel a kde může započít hledání budoucího 

projektového partnera.   

Obrázek 8. Úprava profilu učitele 
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Vyhledávání může probíhat na třech úrovních. V případě rychlého vyhledávání 

uživatel zná jméno učitele nebo školy (může jít o již existující partnerství z jiných programů), 

při pokročilejším vyhledávání má učitel k dispozici několik filtrů, které může kombinovat a 

hledat partnera šitého na míru. Další a nejčastější variantou je fórum, tzv. inzertní systém, kde 

učitelé publikují své náměty na projekty, uživatelé mohou procházet nápady svých kolegů a 

popřípadě je kontaktovat anebo mohou sami převzít iniciativu a publikovat svůj vlastní 

záměr.  

 

 

 

Potenciálního partnera či nový kontakt lze oslovit pomocí interního emailového 

systému, anebo mu lze navrhnout přátelství prostřednictvím zaslané pozvánky do kontaktů. 

Pokud je pozvánka akceptována a učitel projeví zájem o spolupráci, může začít diskuse a 

Obrázek 9. Hledání potenciálního partnera 

Obrázek 10. Oslovení potenciálního partnera 
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plánování projektu - vytvoření společného plánu projektu a jeho jednotlivých fází, stanovení 

společných aktivit a podoby projektových výstupů. Zvolené aktivity by měly být v souladu 

s národním vzdělávacím programem v zemích partnerských škol. K vzájemné komunikaci 

mohou učitelé využít nástroje pracovní plochy eTwinning nebo jiných webových aplikací, 

které jsou zdarma k dispozici na internetu.  

 

3. krok: Registrace projektu eTwinning  

 

Na začátku jsou vždy jen dva evropští učitelé, zakladatelé projektu. Jeden z partnerů 

nejdříve vyplní registrační formulář (v záložce Projekty) a druhý jej potvrdí. Národní 

podpůrná střediska obou zapojených škol registraci projektu následně zkontrolují, projekt 

schválí nebo v ojedinělých případech zamítnou.  

 

 

 

 Elektronický formulář obsahuje základní informace o projektu mimo jiné popis, 

plánované ICT nástroje, stanovené cíle, projektové fáze a očekávané výsledky. Formulář se 

doporučuje vyplnit v jazyce projektu, neboť ty samé údaje se zobrazí i v profilu projektu. 

 

 

Obrázek 11. Registrace projektu  

Obrázek 12. Informace požadované při registraci projektu 
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Schválené projekty se řadí v záložce Projekty, kde je mohou jejich koordinátoři dále 

spravovat prostřednictvím pomocných nástrojů ve sloupci Možnosti. Zde se také nachází 

vstup do prostředí Twinspace a Deníku projektu, které se v okamžiku schválení automaticky 

otevírají. V této části může učitel také žádat o certifikát kvality a v případě udělení si ho 

libovolně stahovat. Velké oblibě se těší nedávno zavedené certifikáty pro žáky zapojených do 

projektu.  

 

 

 

4. krok: Projektová spolupráce  

  

Celý průběh projektu je nutné koordinovat a plánovat a to je zpravidla úkolem učitelů - 

koordinátorů projektu. Účastníci projektu prostřednictvím různých aktivit v rámci výuky 

realizují sběr informací ke zvolenému tématu, vytváří materiály a vlastní výstupy. Pracovat 

mohou buď v národních, nebo mezinárodních týmech.  Projektová práce může mít podobu 

paralelní činnosti nebo naopak interaktivní spolupráce. Nabyté zkušenosti se vždy sdílejí 

pomocí ICT nástrojů v prostředí Twinspace nebo na internetu. 

 Prostředí Twinspace je určeno nejenom učitelům, ale také žákům. I oni mají možnost 

se v prostředí pohybovat, reagovat na publikované výstupy či ukládat vlastní příspěvky. 

Avšak míra jejich zapojení závisí na typu přidělených uživatelských práv. Administrátorská 

Obrázek 13. Projekt a jeho panel nástrojů 
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práva se doporučují svěřit žákům, kteří se podílí na vzhledu Twinspace nebo zastávají určitou 

řídící roli, zejména starší žáci tento krok ocení.  

 

 

 

Nedílnou součástí projektu je jeho prezentace na veřejnosti – ve škole, ve městě nebo 

v regionu. Pochlubit se s projektem mohou jeho účastníci například s využitím nástěnek, 

článků v tisku, reportáží v televizi či publikováním na internetu. Jednoduchý nástroj určený 

právě pro propagaci projektové činnosti je Deník projektu.  

 

 

Obrázek 14. Twinspace prostředí pro spolupráci 

Obrázek 15. Deník projektu  



69 
 

Díky této aplikaci mohou učitelé postupně publikovat krátké příspěvky o aktuálním dění, 

významných momentech a zajímavých aktivitách projektu.      

 

5. krok: Hodnocení projektu 

 

Konečnou fází každého projektu by mělo být jeho zhodnocení, jakási zpětná vazba pro 

učitele, žáky, školu či veřejnost. Do evaluace by se měli zapojit všichni účastníci projektu, 

tedy učitelé a jejich žáci, hodnotí se nejen průběh činností na projektu, ale také jeho veškeré 

výstupy.  

 Dalším možností je hodnocení v rámci eTwinningu. Učitelé, kteří jsou přesvědčeni o 

jisté kvalitě svých projektů, mohou zažádat o udělení certifikátu kvality a přihlásit projekty do 

eTwinningových soutěží – národních a evropských cen.  

 

6. krok: Ocenění projektu  

  

Pokud projekt splní stanovené kritéria, má možnost získat ocenění jak na národní, tak 

evropské úrovni. Tato ocenění přináší učitelům větší sebevědomí a určité zadostiučiní za 

vykonanou práci, jejich žákům radost z dosaženého úspěchu a větší motivaci do dalších  

 

 

  Obrázek 16. Certifikát kvality  
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projektů.  Pro vítěznou školu znamená ocenění určitě prestiž, ale také zviditelnění nejen na 

národní úrovni. Projekty, které získají certifikát kvality nebo některé z dalších ocenění lze 

označit za velmi kvalitní a prezentovat je jako příklady dobré praxe.  

3.2 Prostředí Twinspace  

 

 Twinspace je mnohojazyčný, uživatelský příjemný nástroj, který byl vytvořen 

speciálně pro eTwinningové projekty. Bere na sebe podobu virtuální třídy, kde partnerské 

školy realizují své projekty na dálku. Toto prostředí disponuje různými nástroji, které se 

mohou stát základem partnerské komunikace a projektových aktivit, místem pro prezentaci 

výsledků nebo pouze úložištěm veškerých dokumentů. Učitelé, kteří partnerství zaregistrují, 

se automaticky stávají jeho administrátory a mohou prostředí upravovat a měnit. Další 

přizvaní účastníci mohou projektovou činnost pozorovat a popřípadě se do ní zapojit, pokud 

jim jsou přidělena požadovaná práva.   

 Zakladatelé projektu a účastníci z řad učitelů mají přímý vstup ze své pracovní plochy. 

Jejich žáci a případní návštěvníci projektu se přihlašují na základě vlastních přihlašovacích 

údajů z univerzální adresy http://new-twinspace.etwinning.net. Hned v úvodu naleznou 

učitelé elektronický odkaz projektu, který mohou umístit například na webové stránky školy. 

Rodiče a široká veřejnost tak může kdykoli nahlédnout do zveřejněných výstupů projektu.  

  

 

 Obrázek 17. Twinspace a jeho části  

http://new-twinspace.etwinning.net/
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Twinspace je přehledné a dobře strukturované prostředí, které je rozděleno do několika  

sekcí tj. záložek. Úvodní stránka (Home) slouží jako vizitka projektu, v této části jsou 

zobrazeny nejdůležitější informace o projektu – přehled všech vytvořených složek, seznam 

účastníků projektu a nástroje k jejich spravování, společný blog projektu, ale také přehled 

posledních provedených aktivit, interní pošta nebo kalendář.  

Nejdůležitější částí virtuální učebny jsou bezesporu Projektové aktivity (Project 

Activities), v průběhu projektu se právě na toto místo ukládají všechny důležité výstupy 

 projektu. Učitelé nejdříve vytvoří složky a následně do nich uloží své soubory. 

 

 

 

 

Stránka může obsahovat libovolné množství složek, které se za sebou řadí v chronologickém 

sledu, pojmenovat je lze například podle dílčích témat projektu (jak zobrazuje obrázek výše), 

názvů aktivit nebo podle zúčastněných zemí. Složka se zakládá pomocí ikony Manage Pages, 

do prázdného pole se nejdříve vypíše název nové složky a úkon se potvrdí tlačítkem Přidat. 

Složka se poté zobrazí v celkovém přehledu. Pokud se učitelé rozhodnou prostředí Twinspace 

nebo jen některé jeho části veřejně publikovat, činí tak zde a to zvolením ikony Zveřejnit, 

v případě opačného pokynu tlačítko Skrýt. A právě možnost volby publikovat nebo skrýt 

projektové výstupy je určitým unikem eTwinningu, který tak chrání své velké i malé 

uživatele, jejich soukromí a osobní data před případným zneužitím.   

 

 

Obrázek 18. Záložka Projektové aktivity  
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 Vytvořené složky je potřeba vybavit dalšími nástroji podporující online spolupráci.  

Dělíme je do dvou základních skupin, aplikace zprostředkující vzájemnou komunikaci a 

spolupráci a aplikace umožňující ukládání různých typů souborů.  Mezi nástroje spolupráce 

patří blog, jednoduchý elektronický zápisník, kde administrátoři projektu mohou publikovat 

své příspěvky a ostatní uživatelé je pak komentovat. Dalším nástrojem je nástěnka neboli 

diskusní fórum, které slouží k výměně zpráv a vedení diskusí písemnou formou.  

 

 

 

Obrázek 19. Tvorba jednotlivých složek v krocích 

Obrázek 20. Výběr nástrojů pro spolupráci a ukládání obsahu  
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A nakonec wiki, to nabízí svým uživatelům kolektivně vytvářet webové stránky a měnit jejich 

obsah. Existuje nepřeberné množství souborů, které lze do prostředí nahrát, od obrázků a 

fotografií, kterým je určena aplikace galerie obrázků, přes různé druhy elektronických 

dokumentů jako Word, Excel, PowerPoint apod., které se ukládají do knihovny dokumentů až 

po různé audionahrávky a videa, které se do prostředí obvykle umísťují pomocí zobrazení 

obsahu webu. Postup je opět jednoduchý. Učitel vstoupí do dané složky, z nabídky vybere 

možnost Přidat nástroj a poté si už jen přidává potřebné aplikace. Samozřejmě není nutné 

používat všechny nabízené nástroje, učitelé si mohou vybrat pouze ty, které odpovídají jejich 

výukovým potřebám a schopnostem studentů.  

 Další záložka nazvaná Sborovna (Staff Room) je, jak už z názvu vyplývá, k dispozici 

pouze učitelům, žáci do ní nemají přístup. Sborovna je ideálním místem pro společné 

plánování, diskusi o vývoji projektu a sledování aktivit, a to nejen před samotným projektem, 

ale i v jeho průběhu. Učitelé zde naleznou užitečné rady, diskusní fórum a úložiště 

dokumentů. 

 

 

 

 Ale i žáci mají v Twinspace své vlastní místo tzv. Koutek pro žáky (Pupils Corner). 

Jedná se o prostor pro setkávání dětí ze všech zapojených škol. Hlavním záměrem je podpořit 

a ještě více rozvíjet pozitivní přátelské vztahy mezi mladými účastníky. Žáci zde mohou 

publikovat zprávy o sobě, vést diskuse, lépe se vzájemně poznávat a to nad rámec projektu. 

 

Obrázek 21. Záložka Sborovna a její nástroje 
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 Součástí Twinspace je také chatovací místnost tzv. Chat, kterou mohou využít 

účastníci projektu k online diskusím. Stačí si jen předem domluvit pevné datum a hodinu a 

mezinárodní chat může začít. Konkrétní pomoc mohou učitelé hledat v podrobném Návodu, 

který je k dispozici ke stažení přímo v prostředí Twinspace. 

3.3 Deník projektu  

 

Posledním nástrojem z eTwinningové dílny je Deník projektu. Ten umožňuje učitelům 

 

 

 

Obrázek 22. Záložka Koutek pro žáky a jeho nástroje 

Obrázek 23. Deník projektu a jeho příspěvky  
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dokumentovat klíčové momenty nebo aktivity a tak informovat veřejnost o projektu. Vedle 

vkládání textů a odkazů zde lze publikovat i fotografie. Přístup k deníku naleznou učitelé na 

své pracovní ploše v záložce Projekty, kde si ho mohou prohlížet, popřípadě měnit. Všechny 

publikované texty se ukládají do části Příspěvky, odtud je lze dále upravovat, zveřejňovat 

nebo odstraňovat. 

 

 

 

 

 URL adresa deníku se nachází v Nastavení, její koncovku si mohou koordinátoři 

libovolně volit (například podle názvu projektu). Učitel si zde také nastavuje počet 

zobrazujících příspěvků na stránku, povoluje případné komentáře nebo mění vzhled deníku. I 

v tomto případě se učitelé sami rozhodují, zdali deník zpřístupní nebo ponechají skrytý jen 

pro svou potřebu.   

 

Velkou výhodou eTwinningu je zajištění uzavřeného a bezpečného prostředí pro 

vzájemnou spolupráci. Jeho internetové nástroje jsou určeny pouze učitelům (popřípadě 

ředitelům a dalším pedagogickým pracovníkům) a jejich žákům, kteří je stále častěji využívají 

ve svých vzdělávacích projektech na dálku. A není se čemu divit, není mnoho dalších 

webových portálů, které by nabízely tak široké spektrum nástrojů podporující online 

komunikaci a spolupráci v rámci jednoho prostředí. A není žádný, který by tak zodpovědně 

řešil otázku ochrany osobních údajů svých uživatelů.     

  

 

Obrázek 24. Nastavení Deníku projektu  
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4 Příklady dobré praxe  

 

Jak takový eTwinningový projekt vypadá v praxi? Jaké aktivity lze realizovat, jaké 

předměty lze díky projektu propojit a kdo a jak se může do projektové činnosti zapojit? Jaké 

internetové nástroje se dají využít? V této kapitole přinášíme popis tří úspěšných českých 

projektů, které získaly ocenění nejvyšší – Národní cenou eTwinning. Záměrně jsme vybrali tři 

projekty lišící se buď věkem, nebo typem školního zařízení, v kterém se uskutečňovaly. Jejich 

koordinátoři se ochotně podělili nejenom o své projekty, ale také cenné zkušenosti.  

4.1 Projekt eTwinning v mateřské škole  

 

Projekt vznikl na základě vyhlášení „bleskové vánoční soutěže eTwinning 2011 

v ČR, která si kladla za cíl podpořit vzájemnou spolupráci českých učitelů. Zapojení učitelé 

z řad zkušených projektových koordinátorů založili projekt s vánoční tématikou, přizvali 

českou školu a v průběhu naučili své kolegy pracovat s eTwinningovými nástroji. Nejlepší 

projekty byly odměněny věcnými cenami. Projekt Vánoční betlém patří právem mezi 

oceněné. Jana Veselá, jedna z českých koordinátorek získala v roce 2012 také zvláštní 

ocenění za nejlepší první realizovaný projekt v rámci Národních cen eTwinning.   

 

Název projektu:    Christmas Bethlehem 

Koordinátoři projektu:  Martina Nebeská (Mateřská škola Tábor, ČR) 

      Maria Kondelčiková (Mateřská škola Ovoda, SK) 

   Jana Veselá (MŠ Nerudova, Soběslav, ČR) 

   Filomena Almeida (Jardim de Infância n.º1 - Estação / Agrupamento         

   de Escolas Augusto Moreno – Bragança, PT)  

Jazyk komunikace:     angličtina 

Věk žáků:      3 – 6 let 

Doba trvání:       dva měsíce 

 

1. Popis projektu  

 

Koordinátoři projektu si stanovili zdánlivě jednoduchý úkol - společně vyrobit 

česko-slovensko-portugalský vánoční betlém. Každá zapojená školka vytvořila jen část 

Betlému výtvarnou technikou (kresba tuší a kolokace temperou). Děti následně obrázky 
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vystříhaly a s pomocí paní učitelky sestavily třídní Betlém, u kterého zazpívaly koledu ve 

vlastním jazyce. Své výtvory i hudební vystoupení projektoví partneři sdíleli v prostředí 

Twinspace. V průběhu projektu také došlo k vzájemnému představení (název země, 

vlajka, hlavní město) a seznámení s vánočními zvyky s křesťanskou tradicí v jiných 

evropských zemí. 

 

2. Pedagogická inovace a kreativita 

 

Prvním krokem projektu bylo představení tématu a motivování dětí 

prostřednictvím četby z knihy J. Lada, Mikeš (O Ježíškovi), děti byly seznámeny s 

křesťanskou tradicí a Betlémem. Následovalo seznámení s kamarády, kteří spolupracovali 

na projektu. Zapojili se i rodiče, kteří vypomohli při vyhledávání informací. Klíčovou 

částí projektu bylo výtvarné zpracování společného tématu - Betlému, do kterého se 

zapojili se všechny dětí ze třídy.  Dalším krokem byla práce se sdílenými výtvarnými 

artefakty od dětí z jiných zemí, porovnání rozdílů i společných znaků, vystříhávání a 

konečné sestavování Betléma – děti se domlouvaly, tvořily, řešily problémy při 

umisťování postav, zvířat, rostlin i domů. Nakonec děti zazpívaly koledu u sestaveného 

díla. V prostředí Twinspace pak projektové týmy shlédly výkony svých kamarádů, což 

bylo krásné završení vánoční atmosféry.   

 

3. Začlenění projektu do školního kurikula 

 

Projekt byl integrován do ŠVP - Bílá zima – Vánoce, hlavním cílem bylo 

seznámení s tradicemi Vánoc a také TVP – Vánoční těšení, podoblast „Pásli ovce 

valaši“(Vánoční Betlém). Během projektu byly plněny cíle všech pěti oblastí RVP. Děti 

získaly elementární povědomí o své zemi, o existenci různých zemí, národů a kultur. Dále 

o technickém prostředí. Zjistily, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností 

k učení. Vyjadřovaly se pomocí výtvarných a hudebně pohybových činností. 

 

4. Spolupráce partnerských škol  

 

Projektová práce byla na začátku spravedlivě rozdělena mezi zapojené školky. 

Každý projektový tým měla za úkol namalovat část Betléma: Ježíšek v jesličkách - 

Slovensko. Pasáčky a ovečky, osoby, které přinášejí dárky - Česká republika (Tábor), 
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Portugalsko. Tři králové: Česká republika - Soběslav. Ostatní libovolné předměty, fauna, 

flora byly dílem všech. Každá třída postavila vlastní Betlém nejen ze svých obrázků, ale i 

obrázků žáků z jiné země.  

 

5. Tvůrčí využití ICT nástrojů 

 

K práci na projektu byl využit fotoaparát a počítač. Děti si zkoušely vyfotografovat 

svou práci. Při používání počítače se děti dozvěděly spoustu informací například, že PC 

není jen na hry, ale mohou zde komunikovat s přáteli. Výstupy z projektu byly také 

umístěny na externí webové stránky, aby si děti mohly samy pouštět videa a učit se 

pracovat s myší a orientovat na webových stránkách. 

 

6. Dlouhodobé trvání a přenositelnost 

 

Projekt byl sice časově ohraničen, partnerství sdílejících škol však přetrvává. Další 

spolupráce se připravuje opět v duchu křesťanské tradice, tentokrát k tématu Velikonoc. 

Práce na projektu zaujala i děti z ostatních tříd, které se postupně připojovaly, 

dokreslovaly postavy do Betléma, společně zpívaly koledy, chtěly poznat kamarády z 

jiných zemí. Tak vznikla nástěnka, kde se ukládaly všechny aktivity, jak vlastní školky tak 

i mezinárodní. Betlém byl vystaven během vánočních svátků ve výloze místní lékárny 

uprostřed soběslavského náměstí 

 

7. Výsledky a přínos projektu  

 

         Podle české koordinátorky bylo velmi přínosné právě nalezení nových kamarádů 

      ve světě a poznání, že jiný jazyk není na překážku hrát si, tvořit a společně prožívat radost         

      ze zvládnutého a poznaného. Tento projekt obohatil poznáním nejen děti, ale zaujal i     

      široké veřejné okolí (učitelky z jiných školek, představitele města, spolupracovnice,    

      novináře a dokonce i případné sponzory pro potřebné ICT vybavení třídy) ti všichni  

      díky projektu už teď vědí, co je to eTwinning. 

 

      URL projektu: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p66496/welcome 

                            http://christmasproject.webnode.cz 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p66496/welcome
http://christmasproject.webnode.cz/
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4.2 Projekt eTwinning na základní škole  

 

 Následující projekt je výsledkem dlouhodobé úspěšné spolupráce projektových 

koordinátorů, léta vzájemné spolupráce vyústila v trvalý přátelský vztah obou učitelů, kteří 

zůstávají v každodenním kontaktu i mimo prostředí školních učeben. Projekt získal v roce 

2011 1. místo v Národních cenách v kategorii Mateřské a základní školy. Svoji výhru český 

tým mimo jiné využil k uskutečnění partnerského setkání, kde spontánně a z žákovské 

iniciativy vznikl projekt Stratení v Európe, který je volným pokračováním osvědčené 

spolupráce.     

 

Název projektu:    Spadla z oblakov 

Koordinátoři projektu:  Dana Tužilová (ZŠ Komenského Louny, ČR) 

   Miroslav Paľaga (Základná škola Lučenec, SK) 

Jazyk komunikace:     čeština, slovenština 

Věk žáků:      12 – 13 let  

Doba trvání:       1 školní rok   

 

1. Popis projektu 

 

Česko-slovenský projekt byl inspirován známým seriálem Spadla z oblakov, jeho 

hlavní představitelka Majka putuje po světě a seznamuje žáky na obou školách s významnými 

oblastmi a lokalitami jednotlivých světadílů, našich republik a měst. Majka žije ve vesmíru, 

ze kterého se záhadným způsobem dostane na naši planetu a začne hledat kamarády. Projekt 

byl zaměřen na vzájemnou výuku zeměpisu.  

 

2. Pedagogická inovace a kreativita 

 

Školy spolupracovaly v prostředí Google dokumentů a Webnode, Twinspace byl 

v tomto projektu používán minimálně. Žáci pracovali ve skupinách, společně vytvářeli 

výstupy v online prostředí. Učitel vystupoval pouze v roli koordinátora a poradce. Žáci se 

díky práci na projektu naučili spolupracovat, kriticky hodnotit práci svou i svých spolužáku. 

Současně se zdokonalili v sebehodnoceni, které následovalo po ukončení projektu, nebáli se 

vyslovit svůj názor. Práce na projektu je bavila, obohatila zeměpis o nové formy práce, se 

kterými se ještě nesetkali. Většina žáků si dnes připravuje prezentace i jiné dokumenty právě 

v prostředí Google a často využívají Google Maps. 
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3. Začlenění projektu do školního kurikula 

 

Projekt byl plně integrován do učebního plánu předmětů zeměpis v 6. ročníku v české 

škole a v 7. ročníku na Slovensku. Projektová činnost zasahovala do hodin zeměpisu 

(kartografie a topografie – práce s mapou, určování zeměpisné polohy, základy regionální 

geografie, vyhledávaní, třídění a zpracovávání informací z různých zdrojů) a matematiky 

(úhel, jeho velikost a určování velikosti). Došlo také k propojení s učivem informatiky 

(google dokumenty, zpracování videa, práce s interaktivní tabulí, tvorba myšlenkových map). 

Současně byla do projektu zařazena průřezové témata. OSV – kreativita - schopnost převádět 

nápady do reality, sociální rozvoj - poznávání lidi ve skupině, mezilidské vztahy - vzájemná 

pomoc, komunikace - komunikační dovednosti, kooperace a kompetice - práce v týmu, 

morální rozvoj – řešení problému, VMEGS - Evropa a svět nás zajímá a Mediální Výchova - 

tvorba mediálního sdělení, komunikace a práce v realizačním týmu, stanoveni harmonogramu 

a jeho dodržování.  

 

4. Spolupráce partnerských škol  

 

Projekt byl naplánován na 1 školní rok (od listopadu 2009 do listopadu 2010). 

Nejdříve došlo k seznámení žáků s hlavní postavou Majky, k tomu vypomohly epizody 

československého seriálu. Dalším úkolem bylo vytvoření společného prostoru, webových 

stránek, které vytvořili učitelé. Následovala společná tvorba harmonogramu projektu, 

rozděleni jednotlivých světadílu – pomoci videokonference. Pak již došlo na samotnou 

projektovou činnost. V listopadu se třídy zabývaly vesmírem. Čeští žáci ve skupinách tvořili 

projekty o planetách a pomocí fotografií s nimi seznámili partnery, zahraniční partneři na 

oplátku vyhotovili křížovku, kterou pak společně vyplnili na interaktivní tabuli. V prosinci 

putovala Majka po jižní Americe, slovenští žáci vymysleli příběh, lokality skryly pod 

zeměpisnými souřadnicemi. České děti příběh vyřešily a vytvořily prezentaci, přidaly i 

soutěžní kvíz. Podobným způsobem putovala Majka po severní Americe, Africe, Asii, Evropě 

a Austrálii. Zapojení žáci vytvářeli úlohy pomoci úhlů, řešením byla myšlenková mapa, 

seznámení s městy proběhlo pomoci Google Maps a videokvízů. 

 

5. Tvůrčí využití ICT nástrojů 
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Pro online spolupráci se využívaly především Google dokumenty a to nejen pro 

vzájemnou komunikaci, ale také společné plnění úkolů. Příběhy Majky se vytvářely v 

textovém editoru v prostředí Google, v témže prostředí se vznikaly i prezentace a testy, které 

si žáci v průběhu samostatně vyhodnocovali v Google excelu. Pro tvorbu myšlenkových map 

byl použit nástroj Mindmap a software pro interaktivní tabuli. Žáci se samozřejmě naučili 

pracovat i s dalšími internetovými nástroji jako Zoner Photo Studio pro úpravu fotografii, 

Photostory pro tvorbu a zpracovaní videa nebo Youtube, Voki a Slideshare. Spravovali 

webové stránky projektu. Během práce na projektu často využívali digitální fotoaparát a 

skener. Klasické atlasy byly doplněny programem Googleearth, pomocí něhož žáci 

vyhledávali jednotlivé lokality.  

 

6. Dlouhodobé trvání a přenositelnost 

 

Projekt je přenositelný na libovolnou školu, učitel si ho může rozšířit o libovolný 

obsah, například vytvořit skupiny pro mezinárodní online spolupráci. 

 

7. Výsledky a přínos projektu  

 

Obrovským přínosem bylo pro žáky zdokonalení se v práci s ICT, v práci ve skupině a 

seznámení se s dalším jazykem (slovenština). Naučili se pracovat se slovenským textem, díky 

kvízům museli vyhledávat informace, které do prezentací vložili slovenští kamarádi. Přínos 

má projekt i pro školu, díky jeho prezentaci v tisku a na webu školy stoupá prestiž školy nejen 

ve městě, ale i v jeho okolí. 

 

URL projektu: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p18529/welcome 

 http://spadla-z-oblakov.webnode.cz 

4.3 Projekt eTwinning na gymnáziu 

 

Na závěr jsme vybrali jako ukázku projekt jazykový, právě v této oblasti mají 

eTwinningové projekty nejpočetnější zastoupení. A i angličtina patří mezi nejpoužívanější 

jazyky komunikace. Tento projekt jako oba předešlé byl také integrován také do ŠVP. Navíc 

vzdělávací program školy přímo uvádí mezinárodní projekty jako jednu z možných cest 

naplnění vzdělávacího plánu a tím zapojení učitelů a žáků do eTwinningu podporuje. Projekt 

získal 1. místo v kategorii Středních škol a gymnázií v Národních cenách 2010.  

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p18529/welcome
http://spadla-z-oblakov.webnode.cz/
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Název projektu:    Getting closer 

Koordinátoři projektu:  Miroslava Borovcová (Gymnázium Vysoké Mýto, ČR) 

      Driege Mc.Quaid (St. Bridig´s College Derry, VB) 

      M. Carmen Fernandez Carrel (EIS Ramón Menindez Pilad  

   Avilés, ŠP) 

Jazyk komunikace:     angličtina 

Věk žáků:      12 – 13 let  

Doba trvání:       1 školní rok   

 

1. Popis projektu 

 

Projekt byl založen společně školou ve Španělsku, Severním Irsku a České republice a 

registrován v červnu 2008. Hlavním cílem projektu bylo dozvědět se co nejvíce o těchto 

zemích, regionech, městech a školách tak, aby na základě pochopení individuálních shod a 

rozdílů byli studenti vedeni jak k zájmu o ostatní evropské země a jejich specifika, tak k 

vzájemné toleranci. Studenti pracovali podle předem dohodnutého plánu a harmonogramu a 

pracovali v týmech, takže se učili i vzájemné toleranci, pomoci jeden druhému a spolupráci.  

 

2. Pedagogická inovace a kreativita 

 

V první části věnované vzájemnému představení (já, moje rodina, koníčky a zájmy) 

pracovali studenti individuálně a jejich výstupy pak byly shrnuty do jedné společné 

prezentace. V druhé fázi se studenti rozdělili do šesti týmů, každý tým si vybral jedno z 

navržených témat a pak již záleželo na nich samých, jakým způsobem ho zpracují, což vedlo 

k jejich větší motivaci i zodpovědnosti za společný výsledek. Za dobře po jazykové stránce 

zpracované téma a jeho včasné odevzdání byli studenti hodnoceni známkou z angličtiny (tyto 

známky u většiny z nich byly lepší než z běžného zkoušení či testů). Projekt byl v mnoha 

ohledech kreativní, např. výměnou pohlednic vytvořených ve Word, úvodním motivačním 

filmem s využitím interaktivní tabule či nabídkou interaktivních cvičení k pobavení i 

zapamatování si zajímavých údajů o reáliích. 

 

3. Začlenění projektu do školního kurikula 
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Projekt byl integrován do ŠVP pro anglický jazyk. Práce na projektu vytvořila 

jedinečné podmínky pro realizaci výchovných a vzdělávacích strategií například zařazováním 

samostatné a skupinové práce s různými výstupy a práce s chybou (kompetence k učení), 

vyhledáváním a vybíráním informací (kompetence k řešení problémů), rozvíjením schopnosti 

žáka prezentovat a publikovat své názory a nácvikem vystupování před kolektivem 

(kompetence komunikativní), týmovou prací (kompetence sociální a personální) či 

používáním vhodných pomůcek a technologií (kompetence pracovní). Na české a španělské 

straně byla práce vedena učiteli anglického jazyka, a tak v mnoha aspektech naplňovala 

vzdělávací cíle tohoto předmětu: psaní textů (dlouhé texty, krátké texty, email aj.), čtení s 

porozuměním, komunikace v cizím jazyce (emaily a chat) apod. 

 

4. Spolupráce partnerských škol 

 

U zrodu projektu stály všechny tři školy a společně byla již na začátku prodiskutována 

hlavní náplň s přihlédnutím k věku studentů a výchovným a vzdělávacím cílům. V září byl 

vytvořen harmonogram práce a zahájena práce na projektu. Kromě závazných okruhů 

(individuální představení a následná týmová práce na jednotlivých tématech) měly školy 

„volnou ruku“ a mohly své partnery všemožně překvapovat jako například zasláním ručně 

kreslených či elektronických pohlednic anebo natočením krátkého motivačního filmu. Učitelé 

byli po celou dobu v úzkém kontaktu prostřednictvím emailu či chatu, všechny nové situace 

spolu konzultovali a vzájemně si radili např. při využívání nástrojů v Twinspace, se kterými 

měla dosud zkušenost jen česká strana. Spolupráce mezi studenty se realizovala zpracováním 

prezentací a následnou výměnou sady otázek - ty byly ukazatelem velkého zájmu druhé strany 

o reálie druhé země. Tyto otázky pak byly velmi pečlivě zodpovězeny. Česká škola navíc 

vytvořila sadu interaktivních kvízů a her pro pobavení i poučení svých partnerů. 

 

5. Tvůrčí využití ICT nástrojů 

 

Protože zapojení studenti dosud neměli hodiny informatiky, byla práce s ICT pro ně 

nová a tvůrčí. Na začátku bylo potřeba je „zaškolit“ a naučit například vyhledávat informace 

na internetu, odesílat emaily s přílohou, či vytvářet Power Point prezentace. V tomto 

momentu pozitivní roli sehráli „zdatnější“ žáci, kteří svým týmovým kolegům vydatně 

pomáhali. Kromě standardních výstupů v podobě Power Point prezentací se českému týmu 

však také podařilo např. natočit video a vytvořit dva krátké filmy (v jednom z nich se 
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zajímavě pracuje s interaktivní tabulí a s funkcí převodu psacího textu na tištěný). Kromě 

toho skupinka nadšenců během několika odpolední s pomocí učitele vytvořila sérii poutavých 

interaktivních cvičení v Hot Potatoes, která se setkala s velmi pozitivní odezvou u partnerů. 

 

6. Dlouhodobé trvání a přenositelnost 

 

V projektu by se samozřejmě dalo pokračovat rozšířením spektra témat. Zajímavější 

by však možná bylo navázat dalším projektem o dva až tři roky později a sledovat, co se 

změnilo a jak se zlepšily jazykové schopnosti studentů. Rovněž celá sada kvízů a her v Hot 

Potatoes je univerzální a využitelná pro další projekty. 

 

7. Výsledky a přínos projektu  

 

Projekt přispěl k výchově k evropanství, neboť studenty vedl k respektování rozdílů 

kulturních tradic různých evropských zemí. Studenti se učili týmové práci a spolupráci v 

mezinárodním týmu na společném úkolu. Měli také možnost využít v praxi nové dovednosti v 

práci s ICT. Avšak největší přednost tohoto projektu bylo zvýšení motivace českých studentů 

pro studium angličtiny – studenti zjistili, jak důležité je mít bohatou slovní zásobu a zvládat 

gramatiku, aby mohli bez problémů komunikovat s partnery. 

 

URL projektu: http://twinspace.etwinning.net/index.cfm 

 www.getting-closer.webnode.cz 

 
 

 Příklady dobré praxe předložené v této práci jsou samozřejmě jen zlomkem toho, co 

se v rámci eTwinningu může odehrávat za zdmi třídy. Důležitou roli hraje nejenom dobře 

zvolené téma, charakter třídního kolektivu nebo úroveň technického vybavení školy. Největší 

tíha však leží na samotném učiteli, právě jeho osobnost, pedagogické dovednosti a celkový 

přístup rozhodne o konečné kvalitě projektu a jeho případném úspěchu či neúspěchu.  

    

 

 

 

 

 

http://twinspace.etwinning.net/index.cfm
http://www.getting-closer.webnode.cz/
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Závěr 
 

 eTwinning se zrodil s cílem zprostředkovat evropským školám fungující platformu pro 

zakládání mezinárodních partnerství. Učitelé zde mohli hledat potenciální partnery a 

realizovat s nimi vzdělávací projekty na dálku s využitím moderních technologií. S nástupem 

webu 2.0 se však eTwinning stal i plnohodnotný nástrojem učitele pro jeho profesní rozvoj 

v podobě vzdělávacích programů nebo profesních skupin.  

 Pomocí internetu a speciálního prostředí mohou učitelé a jejich žáci navazovat nové 

kontakty s evropskými kolegy a kamarády, pracovat na společných aktivitách a učit se tak 

jeden od druhého, navzájem. Podoba projektů může být libovolná, bez omezení, 

předepsaných termínů či rozsahu. Jedinou podmínkou pro zapojení do eTwinningu je 

registrace učitele (ředitele nebo jiného pedagogického pracovníka) a jeho školy na 

mezinárodním portálu, způsob využití a míra zapojení do úspěšné celoevropské sítě pak již 

závisí na učiteli samotném. Může začít s projekty eTwinning a jednoduchým způsobem 

obohatit svoji výuku. Projektové týmy pracují na zvolených tématech, vytváří projektové 

výstupy a sdílejí je v uzavřeném a bezpečném prostředí. Žáci se tak vedle získání faktických 

poznatků, netradičním způsobem obeznámí s okolními evropskými zeměmi, jejich životním 

stylem, kulturou a tradičními zvyky. Navíc si rozšíří jazykové a počítačové dovednosti. 

Zaregistrovaný učitel však může evropskou platformu využít ryze jako prostředek pro 

seznámení a komunikaci s jinými evropskými učiteli nebo se přihlásit do některého ze 

vzdělávacích programů či odborných skupin a prostřednictvím vzájemné interakce, výměny 

zkušeností a dobré praxe s ostatními zahraničními kolegy pracovat na svém profesním růstu.  

 Inspiraci a podporu pro svou projektovou činnost mohou učitelé hledat jak na 

mezinárodním, tak na národních portálech. Obrátit se však mohou i na svá národní podpůrná 

střediska a jejich vyškolené pracovníky, kteří jsou připraveni kdykoli poskytnout nejen 

informační, ale také metodickou a technickou podporu. Další možností je oslovení 

ambasadorů eTwinningu, učitelů s bohatými zkušenostmi s mezinárodními projekty, kteří 

mohou být zdrojem mnoha praktických a užitečných rad.   

 Aktivita eTwinning prošla za svoji poměrně krátkou sedmiletou existenci prudkým, 

nepředvídatelným vývojem a nepochybně předčila očekávání co do počtu zapojených 

účastníků. A že se tento vývoj v blízké budoucnosti nezastaví, o tom svědčí i její plánované 

začlenění do akčního programu Erasmus pro všechny jako hlavního informačního kanálu jeho 

uživatelů. Nechme se tedy překvapit, co další období přinese a do jaké míry eTwinning ve své 

nové pozici uspěje.        
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/8&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/8&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/
http://www.dzs.cz/
http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.cz/
http://www.eun.org/
http://www.msmt.cz/
http://www.naep.cz/
http://www.rvp.cz/
http://www.vuppraha.cz/
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Přílohy 

 

PŘÍLOHA A  

Transformace programu Celoživotního učení do nového programu Erasmus pro všechny 

 

 

 

PŘÍLOHA B  

Koloběh projektu eTwinning  
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