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Kdo jsem ?
VZDĚLÁNÍ 

◦ 2016 – doteď Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PdF - Karlova Univerzita

◦ leden 2006 - červen 2006 Uppsala University - Erasmus program 

◦ 2002 – 2007 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: Učitelství pro první 
stupeň ZŠ a anglický jazyk 

◦ 1997 – 2001 Gymnázium Palackého, Nový Jičín

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

◦ 2019 –doteď ZŠ Úvaly – učitelka anglického jazyka

◦ 2018 -2019 - SŠ designu, knižní kultury a ekonomiky, Praha -9 Kobylisy, učitel anglického jazyka 

◦ 2017 - 2019 ZŠ Masarykova, Polesná, Újezd nad Lesy učitelka AJ + první stupeň 

◦ 2014 -2019 Sunny Canadian School - Jesenice, ZŠ Masarykova, Říčany - učitel anglického 
jazyka a učitel pro 1. stupeň 

◦ 2008 - 2012 Klasické Gymnázium Modřany, Praha 4 -učitel anglického jazyka 

◦ únor 2008- červenec 2008 Jacobs University , Brémy - učitel českého jazyka 



Téma:

◦ E–Twinning - Učitelská platforma, přes kterou mohou

zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně

komunikovat a spolupracovat.

◦ Erasmus+ - Program na podporu vzdělávání, odborné

přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

◦www.blabu.com - Jak získat na konverzaci rodilého

mluvčího díky webovému portálu.

http://www.blabu.com/


Dům zahraniční spolupráce
„Otevíráme dveře do  

mezinárodního
vzdělávání“

◦ Webové stránky: https://www.dzs.cz/o-dzs

◦ příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní 
vzdělávání a výzkum.

◦ Celkem 21 mezinárodních programů – 12 programů a 9 sítí

◦ Absolventi – Mládež – Odborníci ve vzdělávání – Pracovníci s mládeží – Učitelé a zaměstnanci –Žáci a studenti

https://www.dzs.cz/o-dzs




Programy pro učitele a zaměstance škol

◦ Akademická informační agentura

◦ Aktion – Česká republika Rakousko

◦ Ceepus

◦ Erasmus +

◦ Fondy EHP

◦ Učitelé evropských škol



Programy pro žáky a studenty 

◦ Akademická informační agentura

◦ Aktion – Česká republika Rakousko

◦ Barrande Felllowship Program

◦ Ceepus

◦ Erasmus +

◦ Fondy EHP



Mezinárodní síť E-Twinning

Webová adresa: www.etwinning.cz

Co je to ?

eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu 

Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské 

komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

http://www.etwinning.cz/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_cs




E-Twinning

více jak 8000 projektů                    více jak 4000 škol                          více jak 10500 učitelů

Pro koho je určen?

◦ Aktivita podporuje online spolupráci žáků a učitelů mateřských, základních a středních
škol v rámci Evropy i mimo ni. Umožňuje také profesní rozvoj pracovníků škol a vzájemnou
výměnu zkušeností s kolegy v zahraničí.



Základní informace

Cíl 

◦ Vytvořit komunitu evropských škol, v rámci které mohou učitelé pomocí

eTwinningových nástrojů vyhledávat partnery, setkávat se s ostatními ve virtuálním

prostředí, vyměňovat si nápady a zkušenosti z praxe, sdružovat se do skupin, rozšiřovat

si znalosti v rámci připravených vzdělávacích akcí a zapojit se do online projektů.

◦ eTwinningový portál

◦ Centrální podpůrné středisko provozuje organizace European Schoolnet

◦ eTwinningový portál je vstupní branou do světa eTwinningu. Stránky eTwinning.net jsou 

překládány do 28 jazyků. Najdete zde aktuality z eTwinningových zemí, informace o 

možnostech profesního rozvoje nebo formách uznání a příklady úspěšných projektů.

◦ Po vstupu do eTwinningu získají učitelé přístup na platformu eTwinning Live.

http://www.eun.org/
https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm


E-Twinning

Podmínky účasti

◦ Nezáleží na počtu učitelů, či zaměstnanců školy a žáků z Evropské Unie i mimo ni

◦ Využívají se digitální technologie a nezáleží na předmětu, mohou se doplňovat

◦ Téma, datum zahájení, délka projektu i volba projektových aktivit je plně v kompetenci

učitelů, kteří eTwinningový projekt zakládají.

◦ Do aktivity se mohou zapojit mateřské, základní a střední školy zařazené do rejstříku

MŠMT.

◦ Nejsou vyžadovány pokročilé znalosti digitálních technologií ani cizího jazyka.

Do eTwinningu se zapojují učitelé všech aprobací.



Jak to funguje?

◦ Jak to všechno funguje                                   Aplikace eTwinning Live – mobilní aplikace

Twin Space -platforma pro zaregistrované učitele    School Education Gateway - portál







Webová adresa: https://www.naerasmusplus.cz/

Co je to ?

◦ Erasmus je jedním z nejpopulárnějších a nejúspěšnějších programů EU. Byl zahájen před 30 

lety a umožnil více než 9 milionům osob, aby se zapojily do studia, práce nebo dobrovolné 

činnosti v zahraničí. V rámci programu Erasmus se každý rok navazuje více než 2 000 

nadnárodních partnerství.

◦ Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti 

sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo 

dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace.





Erasmus + 

Cíl programu

◦ Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci.
Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností.
Erasmus+ takto zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí
a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

◦ Evropská rada přijala svůj postoj (částečný obecný přístup) k programu Erasmus+ na období 
2021–2027. 

◦ Ve srovnání se stávajícím obdobím posílí navrhované nařízení nabídku studijních příležitostí v
Evropě i mimo ni pro větší počet uchazečů. Program bude rovněž rozšířen, aby zahrnoval
všechny úrovně vzdělávání a odborné přípravy. Pro zdůraznění inkluzivního přístupu tohoto
programu zachovala Rada jeho současný název „Erasmus+“. Dohoda se nezabývá
rozpočtovými aspekty návrhu nařízení, jelikož konečné částky budou záviset na dohodě
o příštím víceletém finančním rámci.



Oblasti programu

Výjezdy a pobyty

◦ Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mezinárodní spolupráci 

a výjezdy do zahraničí. Účastní se jej studenti a učitelé, ale také učni, dobrovolníci 

nebo vedoucí mládeže a amatérských sportovních organizací.

Projekty a granty

◦ Program Erasmus+ umožňuje zapojit se do několika typů projektů. V programu jsou 

zastoupeny tři tzv. klíčové akce (KA) – Mobilita jednotlivců (KA1), Projekty spolupráce 

(KA2) a Podpora reforem vzdělávací politiky (KA3).

◦ Projekty se realizují v pěti oblastech dle své cílové skupiny – školní vzdělávání, odborné 

vzdělávání a příprava, mládež, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých.



Výjezdy a pobyty pro žáky ZŠ a SŠ

◦ Žáci ZŠ a SŠ

◦ Žáci ZŠ jezdí třeba na exkurze a návštěvy partnerských škol, mezi středoškoláky jsou oblíbené 
odborné stáže. 

◦ Nemohou vycestovat sami, ale v rámci projektu, který je uskutečněn na jejich škole

◦ Kdo může vyjet?

◦ Žáci základních škol, středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol a také jejich 
absolventi.

◦ Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

◦ Odborných stáží se mohou zúčastnit žáci středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných 
škol a také absolventi těchto typů škol (do jednoho roku po ukončení školy). Hlásí se 
prostřednictvím své školy, která musí být do programu Erasmus+ zapojena. Stáže je možné 
absolvovat v organizaci odborného vzdělávání nebo podniku.



Užitečné informace

◦ Na jak dlouho?

◦ Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

◦ Stáž v odborném vzdělávání a přípravě je možné absolvovat v organizaci odborného vzdělávání a 
přípravy nebo podniku, a to ve dvou možných aktivitách:

◦ Aktivita „Krátkodobá Mobilita žáků“ v délce trvání od 2 týdnů do 3 měsíců

◦ Aktivita „ErasmusPro“, což je dlouhodobá mobilita žáků v minimální délce trvání od 3 do 12 měsíců

◦ Jakou finanční podporu dostanu?

◦ částečně Evropská komise paušálním příspěvkem na základě schválené grantové žádosti, kterou podává 
škola.

◦ Žákům jsou hrazeny:

◦ Cestovní náklady ,Pobytové náklady Náklady na organizaci mobilit ,Náklady na účastníky se specifickými 
potřebami,Jazyková příprava (pouze pokud se jazyk stáže nenachází na elektronické platformě 
OLS) Mimořádné náklady

◦ Jak se přihlásit?

◦ Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava

◦ Výběr účastníků žákovských mobilit je zcela v kompetenci jejich škol, které jsou přihlášeny do programu 
Erasmus +.



Zaměstanci MŠ, ZŠ a SŠ

◦ Typy výjezdů

◦ Erasmus+ školní vzdělávání - 2 dny až 2 měsíce

◦ Výukový pobyt (tzv. Teaching Assignment) umožňuje vyučujícím vyzkoušet si výuku na partnerské
škole v zahraničí. Přijímající školu si hledá žádající škola už před podáním žádosti.

◦ Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí žádající škola, a to na základě potřeb
jednotlivých zaměstnanců a zaměstnankyň, ale také konkrétních potřeb jakožto instituce.

◦ Stínování (tzv. Job-Shadowing) probíhá na partnerských školách či v organizacích navázaných na
školní vzdělávání. Při této mobilitě se pozorují metody a postupy přijímající organizace, které
lze pak využít v domácí praxi.

◦ Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava 2 dny až 2 měsíce

◦ Výukové/školicí pobyty umožňují vyučujícím z odborných škol vyučovat na partnerské škole a
zaměstnancům a podniků vyučovat v organizaci zabývající se odborným vzděláváním.
Počínaje Výzvou 2016 navíc může žádající aktivně pozvat i školitele ze zahraničního podniku,
aby přijel učit v jejich organizaci.

◦ Profesní rozvoj pracovníků umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků působících
v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením
zkušeností (stínování/výměna zkušeností) přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se
odborným vzděláváním.



Erasmus +

◦ Erasmus +

◦ Jak to vypadá v praxi?





www.blabu.com

◦ Jak to vzniklo?

◦ O nás

◦ Blabu vzniklo v první půlce roku 2019 v Praze.

◦ Je to platforma, která propojuje anglicky mluvící lidi (tutory), se studenty. 

◦ Zprostředkovává instantní videohovory s rodilými mluvčími po celém světě.

◦ Cíl: umožnit komukoliv se rychle a jednoduše rozmluvit anglicky. Zakládá si

na individuálním přístupu pečlivě vybraných tutorů, naprosté flexibilitě a instantní

komunikaci.



www.blabu.com

Jak to funguje?

◦ www.blabu.com

◦ Zaregistrujete se a dostanete kredit zdarma na první lekci

◦ Najdete si volného tutora a voláte

◦ V každé lekci (15 minut call) je také spousta tipů:

◦ jak se zbavit stressu z mluvení,

◦ jak lépe studovat angličtinu,

◦ o co si říct tutorovi? A hlavně jak ☺

Blabu pro učitele a studenty

◦ Online profil , který se dá sdílet s žáky/studenty

http://www.blabu.com/






E-Twinning Space…

Úniková hra

Intro

https://twinspace.etwinning.net/71481/pages/page/552341

Samotná hra

◦ https://www.flippity.net/sh.asp?k=1sWWwIQO1vBOOQ9td-
zy85r0mlZk3Hvc62CD27ZQieuA

Děkuji za pozornost 

https://www.flippity.net/sh.asp?k=1sWWwIQO1vBOOQ9td-zy85r0mlZk3Hvc62CD27ZQieuA

