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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
používáte počítač? Mluvíte jedním 
nebo více cizími jazyky? Tyto otázky 
působí velmi banálně. Jak by ne, 
když internet, angličtina, němčina 
a i jiné cizí jazyky pro nás jsou na-
prosto samozřejmou součástí života. 
Digitální a jazykové kompetence 
potřebujeme při práci, studiu, ale 
také třeba když cestujeme. 

A učíme je také děti ve školách. 
Abychom pomohli učitelům zajistit 
co nejkvalitnější výuku, připravujeme 
pro ně s kolegy v NIDV celou řadu 
odborných kurzů a školení, workshopů, 
kulatých stolů a konferencí, a to reali-
zací projektů ESF, rezortních projektů 
MŠMT a především prostřednictvím 
vzdělávacích programů v rámci DVPP. 

Při těchto setkáních sdílíme zkušenosti, 
předáváme si informace a navzájem si 
pomáháme.

Již pošesté pořádají NIDV a MŠMT 
ve spolupráci se Zastoupením Ev-
ropské komise v ČR a zahraničními 
kulturními instituty mezinárodní 
konferenci věnovanou otázkám 
a tématům jazykového vzdělávání. 
Letošní ročník je zaměřený na pro-
fesní rozvoj vyučujících cizích jazyků, 
mezinárodní spolupráci a zkušenosti ze 
zemí EU. Se svými příspěvky vystoupí 
nejen čeští odborníci, ale také zahraniční 
hosté, kteří přijali pozvání Francouz-
ského institutu, Britské rady, Institutu 
Cervantes, Italského kulturního institutu 
a Goethe institutu v Praze. Novinkou 
v programu je tematický diskusní blok 

věnovaný otázkám pregraduálního 
vzdělávání a přípravy budoucích učitelů 
cizích jazyků v kontextu potřeb školní 
praxe. Jak začínající, tak i pokročilý resp. 
zkušený učitel se totiž musí vypořádávat 
s celou řadou didaktických a pedagogic-
kých výzev týkajících se nejen samotné 
výuky cizího jazyka, ale i dalších témat 
a kompetencí (CLIL a výuka cizího jazyka 
napříč předměty, výuka odborných 
cizích jazyků na středních školách, výuka 
cizích jazyků u žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, zavádění digitálních 
technologií do výuky cizích jazyků, mě-
nící se role učitele, profil učitele cizího 
jazyka atd.).

Srdečně  vás zveme na všechny  
naše akce!

VZHŮRU DO DIGITÁLNÍ ÉRY: 
KOMPETENCE V OBLASTI ICT A CIZOJAZYČNÉ KOMUNIKACE PATŘÍ K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM

SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ VĚNOVANÉ DIGITÁLNÍM TECHNOLOGIÍM A CIZÍM JAZYKŮM

Helena Plitzová, 
ředitelka NIDV
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STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
ZRCADLO SOUČASNOSTI
Digitální technologie nezadržitelně 
pronikají do našeho života – nejen 
do pracovního prostředí, ale i do na-
šeho soukromí, učení a vzdělávání. 
Technologický pokrok označovaný 
také jako čtvrtá průmyslová revoluce 
vede k proměnám ve všech oborech 
lidské činnosti a mění náš životní styl. 
Setkáváme se s termíny Průmysl 4.0, 
Práce 4.0, Vzdělávání 4.0, Zdravotnictví 
4.0, Společnost 4.0. Tempo rozvoje 
digitálních technologií se stále zvy-
šuje – zhruba každých 18 měsíců se 
zdvojnásobí počet tranzistorů na čipu, 
velikost paměti, výpočetní výkon mik-
roprocesorů či přenosová rychlost (tzv. 
Moorovo pravidlo). Vznikají stále nové 
technologické aplikace. Dovednosti 
absolventů našich škol pracovat s di-
gitálními technologiemi a držet krok 
s novinkami v této oblasti, osvojit si 
komplexní způsob myšlení (na základě 
vědomostního základu propojit kritic-
ké a kreativní myšlení se schopností 
řešit problémy, projektovat a rozhodo-
vat), osvojovat si novinky oboru a znát 
jazyky jsou klíčem k  uplatnění na trhu 
práce. Úroveň vzdělání obyvatel naší 
republiky a schopnost stále se učit 
novým znalostem a dovednostem jsou 
rozhodující silou v globální soutěži 
ekonomik států. 

Ve vzdělávání jde nejen o využití digi-
tálních technologií k učení (digitální 
měřicí systémy v přírodovědných 
předmětech, rozšířená realita, 3D 
technologie, cloudová řešení aj.), ale 
o proměnu vzdělávání uplatněním no-
vých forem a metod vzdělávání (ma-
sivní online otevřené kurzy – MOOC, 
smíšené učení – blended learning, 
učení praxí – learning by doing, kola-

borativní učení založené na principech 
konektivismu aj.). Za účelem proměny 
českého vzdělávání MŠMT zpraco-
valo Strategii digitálního vzdělávání 
do roku 2020 (www.sdv.msmt.cz), 
kterou na podzim 2014 schválila vláda. 

Strategie digitálního vzdělávání je čle-
něna do sedmi intervencí, které mimo 
jiné zahrnují: materiální a personální 
vybavení škol (včetně vysokokapacit-
ního rychlého připojení na internet 
a správce počítačové sítě na škole), 
revize rámcových vzdělávacích pro-
gramů, podporu učitelům při využí-
vání digitálních technologií, vytvoření 
nových vzdělávacích materiálů pro 
žáky a zajištění nepřetržité inovace 
vzdělávání. Realizace Strategie je za-
jišťována především prostřednictvím 
Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Digitální technologie 
se uplatňují více či méně ve všech 
vyhlašovaných výzvách operačního 
programu. Základním projektem OP 
VVV pro podporu digitálního vzdě-
lávání je systémový projekt Podpora 
práce učitelů (realizuje Národní ústav 
pro vzdělávání od 1. 12. 2016), který 
zajišťuje především podporu učite-
lům mateřských a základních škol. 
V rámci projektů výzvy Implementace 
Strategie digitálního vzdělávání 1 
(realizátory jsou pedagogické fakulty, 
předpokládané zahájení realizace 
schválených projektů od ledna 2018) 
budou vytvořeny vzdělávací materiály 
pro žáky i učitele. Projekty schválené 
v rámci výzvy Implementace strategie 
digitálního vzdělávání 2 (předpoklá-
dané zahájení schválených projektů 
v roce 2019) podpoří šíření inovací 
do škol. Na podporu jednotlivých škol 

v oblasti rozvoje digitálního vzdělává-
ní budou využity další dvě vlny šablon 
(projekty zjednodušeného financová-
ní, předpokládané termíny vyhlášení 
v roce 2018 a 2020).

Jsem velmi rád, že Národní institut pro 
další vzdělávání umožnil na následují-
cích stránkách představit pedagogické 
veřejnosti některé cíle a formy plnění 
Strategie. Zároveň jsme se rozhodli 
ukázat na konkrétních příkladech, 
jak může digitální vzdělávání vypa-
dat a jak jej již uskutečňují kolegové 
na různých školách. Petr Němec vyhrál 
v soutěži DOMINO s projektem, který 
propojuje znalosti žáků v informa-
tice a matematice. Jaroslava Bížová 
učí své žáky programovat v KODU. 
Centrum robotiky v Plzni je výborným 
příkladem fungující spolupráce města 
se školami a skvělé podpory učitelů 
v oblasti zapojení digitálních techno-
logií do výuky. 

Aktuální informace o digitálním 
vzdělávání včetně vyhlašovaných 
výzev OP VVV můžete čerpat na strán-
kách MŠMT (http://www.msmt.cz/
vzdelavani/skolstvi-v-cr/postup-rea-
lizace-strategie), na kterých dvakrát 
ročně zveřejňujeme evaluaci plnění 
Strategie.

Pedagogická práce je náročná a smys-
luplná. Za celý realizační tým Strategie 
digitálního vzdělávání přeji všem pra-
covníkům našich škol a školských zaří-
zení hodně elánu do nového školního 
roku, vstřícné zřizovatele, motivované 
žáky a spolupracující rodiče.

Jaroslav Fidrmuc
náměstek ministra, MŠMT
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90 %

67 %
žáků neumí soubor uložit  

pod jiným jménem

67 %
žáků neodhalí podezřelý  

původ e-mailu

 Populární články označují lidi naroze-
né v 90. (někdy 80.) letech 20. století 
a později jako „digitální domorodce“. 
Narodili se do prostředí, které význam-
ně ovlivňovaly digitální technologie. 
Od počátku žili v jejich přítomnosti. 
Ovládají je bez ostychu a na první po-
hled lépe než „digitální imigranti“, tedy 
generace narozené před nimi. 

Toto generační rozlišení provedl v roce 
2001 Marc Prensky. Věk, respektive 
datum narození podle něj určuje, jak 
digitální technologie vnímáme a pou-
žíváme. Zda jsou pro nás samozřejmou 
součástí našeho prostředí, snadno 
jejich prostřednictvím přijímáme 
informace a rychle se učíme je ovládat, 
anebo ne. Digitální imigranti se mezi 
sebou liší v tom, jak rychle jsou schop-
ni se na nové prostředí adaptovat, ale 
ať tak či tak, zůstává jim jakýsi „akcent“, 
zůstávají jednou nohou ve svém pů-
vodním prostředí. Imigranti do nové 
země, tedy ti chytří, poslouchají své 
děti a učí se od nich porozumět nové 
kultuře. Digitální imigranti, ti chytří, by 
se měli adaptovat na nové podmínky, 
a ne si stěžovat, jak to dříve bylo lepší. 

Zajímavé je, že Prensky netvrdí, že 
děti rozumí tomu, jak funguje počítač, 
intuitivně dovedou pracovat s různý-
mi programy, opravit nefunkční věci 
apod. Tvrdí jen, že vyrůstání s technikou 
způsobilo změny v mozcích, potažmo 
chování a jednání lidí. Digitální domo-
rodci umí velmi rychle přijímat informa-
ce, chtějí se bavit, chtějí být v kontaktu, 
nebaví je postupovat ve výuce kork za 
krokem a respektovat zažité pořadí. Mají 
rádi multitasking a paralelní procesy. 
Chtějí objevovat nové téma, např. novou 
školní látku, z různých stran a „zažívat“ 
si ji. Dobrý učitel by podle Prenského 
neměl španělskou inkvizici nebo holo-
kaust vykládat – to je jeho starý „jazyk“, 
jeho akcent. Měl by vymyslet hru, třeba 
hru na konferenci ve Wannsee, nebo 
dokonce na koncentrační tábor.   

Ačkoli sám Prensky generační dělení 
později pod kritikou odborníků zčásti 
přehodnotil, nálepky digitálních do-
morodců a imigrantů se ujaly. Posunul 
se jejich význam. Domorodci jsou 
vnímáni jako daleko zdatnější v pou-
žívání digitálních technologií. Opako-
vané tvrzení se stává pravdou, a tak si 
my, kdo jsme rokem narození určení 
k digitální imigraci, začínáme připadat 
méně a méně digitálně schopní. Je to 
oprávněné? Podle většiny vědeckých 
studií a výzkumů nikoli. V mezinárod-
ním časopise Teacher and Teaching 
Education to v červenci shrnul článek 
Mýty o digitálním domoroci a „mul-
titaskerovi“ (The myths of the digital 
native and the multitasker). Text vzbu-
dil velkou pozornost médií a upozornil 
na něj v červenci i časopis Nature. 

Jedna z komentovaných studií porov-
návala digitální dovednosti středoškol-
ských studentů a učitelů přírodních 
věd v USA v roce 2014. Ukázalo se, že 
studenti ve volném čase užívají tech-
nologie především k zábavě, komu-
nikaci a vyhledávání informací. V tom 
jsou pochopitelně také velmi dobří. 
Pracovat s tabulkami a prezentacemi 
se studenti ve volném čase obvykle 
neučí – a dobří v tom tedy nejsou. Stej-
ně tak např. v používání cloudových 
služeb nebo vytváření multimediální-
ho obsahu. 

Studie poukazuje na fakt, že učitelé 
používají technologie častěji než stu-
denti. Rozdíly jsou zvláště markantní 
ve využívání užitečných nástrojů jako 
jsou prezentace, tabulky nebo textové 
editory. Učitelé také častěji využívají 
webové vyhledávání. Zároveň však 

potvrzují, že žáci nemají problém se 
novou technologii naučit používat 
– ve chvíli, kdy pochopí, jak funguje, 
naučí se to velmi rychle a zároveň 
začnou být obvykle daleko angažova-
nější v hodině. Učitelé si ale všimli, že 
samotné využití technologií nepřiměje 
studenty k vyšším výkonům. Např. 
jsou velmi netrpěliví při vyhledávání. 
Obvykle použijí hned první výsledek 
v Googlu. To, co se učí, je musí oprav-
du zajímat, být relevantní pro ně 
samotné. 

Diskuse o digitálních domorodcích 
a imigrantech začala v USA v roce 
1998 a dosud neskončila. Digitální do-
morodci jsou v něčem nejspíš opravdu 
jiní, zvláště v schopnosti multitaskingu 
(který ale podle některých autorů nee-
xistuje a je jen projevem neschopnosti 
se do hloubky soustředit), navazování 
a udržování vzdálených vztahů, ko-
munikaci a využívání síťových zdrojů 
zábavy. Řada digitálních dovedností 
jim ale chybí. Učitelé nejen že je často 
mohou chybějící dovednosti doučit, 
protože je sami mají (schopnost sou-
středit se, vyhodnocovat informace, 
interpretovat text, využívat užitečné 
aplikace apod.), ale dokonce by měli, 
protože jinak půjdou takzvaní domo-
rodci do světa docela špatně vybaveni.

EXISTUJÍ „DIGITÁLNÍ DOMORODCI“?

Věra Ondřichová

žáků nemá přístup k PC  
s internetem

5 %

žáků neumí říct vlastními slovy  
vyhledanou informaci
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CENTRUM ROBOTIKY BAVÍ ŽÁKY  A POMÁHÁ UČITELŮM

Kačka s Aničkou sbírají diamanty robo-
tem Ozobot. Je to jeden z úkolů k získání 
hodnosti KAPITÁN FLOTILY na příměstské 
vesmírném táboře

Honza předává Dominikovi robota Dashe

Jindra přišel se sestrou i s rodiči 
na workshop Programování na tabletu 
v aplikaci ScratchJr do Centra robotiky

Centrum robotiky pomáhá se začleněním 
programování a robotiky do běžné výuky 
na Masarykově základní škole v Plzni již 
od 1. ročníku – Martina Kupilíková na pro-
jektovém dnu ve škole v rámci evropské 
kampaně CodeWeek

Zapojení elektrického obvodu do nepáji-
vého pole a následné programování přes 
Arduino

Lektorka Martina čte dětem pohádku 
O robotické princezně. Kája, Eliška, Ondra 
a Jindra se už těší na nový úkol, jehož spl-
něním pomohou princi Vojtovi vysvobodit 
robotickou princeznu

Kroužek programování stavebnice 
Lego WeDo pro žáky 1. stupně ZŠ

Štěpán se seznamuje s humanoidním 
robotem Nao na kroužku Robotika pro 
nejmenší

Předvánoční hodina kroužku Robotika 
pro nejmenší

Exkurze v Centru robotiky pro žáky 
2. stupně zaměřená na lidské tělo

Na letním táboře Centra robotiky si chlapci 
vyrobili zařízení pro přenos informace, 
prostřednictvím kterého procvičovali 
Morseovu abecedu

Bratři Vašek a Tonda společně zapojují 
elektrický obvod ze stavebnice Little Bits 
na letním táboře Centra robotiky
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Co je tedy Centrum robotiky? 

V roce 2001 statutární město Plzeň 
zřídilo organizaci Správa informač-
ních technologií (SIT). Tato organizace 
má za úkol zajistit komplexní ICT 
služby pro cca 100 dalších organizací 
včetně 26 ZŠ a 40 MŠ v Plzni. Školám 
a školkám zajišťuje technické řešení 
v podobě připojení k internetu, po-
čítačů, tiskového řešení a následnou 
obnovu hardwaru i softwaru. Cent-
rum robotiky (CR), které je součástí 
SIT, nabízí například metodickou 
podporu učitelům v rámci smyslupl-
ného využívání digitálních technolo-
gií ve výuce. 

Jak to tedy vypadá? Co děláte v CR?

Připravujeme volnočasové aktivity 
pro děti, které probíhají každé všední 
odpoledne. Máme kroužky programo-
vání, robotiky, přírodních věd, 3D mo-
delování a 3D tisku a spoustu dalších. 
Další služby zajišťujeme pro školy 
– akreditované semináře, konference, 
soutěže pro žáky i pedagogy a exkur-
ze pro jednotlivé třídy, kdy předem 
s konkrétním učitelem vymyslíme 
program pro danou věkovou kate-
gorii a předmět. Program je zaměřen 
na děti, ale jde nám také o učitele. 
Žáci si u nás vyzkouší zajímavé aktivi-
ty, které pro jejich učitele mohou být 
inspirací, jak využít tablety, interaktiv-
ní tabuli, roboty či jiné vybavení, které 
škola vlastní, pro výuku konkrétního 
předmětu přímo ve škole. 

Jak vypadá exkurze v CR?

Děti rozdělíme na skupinky, každá 
skupina dostane svého lektora. S ním 
stráví 40 minut na jednom stanovišti 
a následně se točí, aby si všichni vy-
zkoušeli všechno. Každý z nás lektorů 
má jinou aprobaci, a pokrýváme tedy 
různé obory. Zároveň umíme vyjít 
vstříc tomu, co zrovna pan učitel nebo 
paní učitelka se svou třídou probírá, 
ať už je to prevence a rizika na inter-
netu, různé fyzikální veličiny, tvorba 
příběhů v českém jazyce, vlastnosti 
rovinných útvarů, nebo něco jiného. 
A to prostřednictvím programování, 
badatelsky orientovaných sad pro 
výuku přírodních věd či tabletů. 

Kolik toho na jedné exkurzi stihnete 
s dětmi probrat?

Exkurze trvají v průměru tři vyučovací 
hodiny. Ukazujeme základy práce 
s naším vybavením. Když má učitel 
zájem oblast dále rozvíjet, můžeme 
mu poskytnout další podporu. Na ně-
kolika plzeňských školách pomáháme 
i přímo ve vyučování formou výuky 
v tandemu. 

Co plánujete na podzim?

Spustíme více než 30 celoročních 
kroužků pro děti, kurzy pro dospě-
lé i seniory, akreditované semináře 
v rámci DVPP a v říjnu se již potřetí 
budeme účastnit evropské kampaně 
CodeWeek. 

Od roku 2014 poskytuje NIDV 
prostřednictvím svých krajských 
center podporu mateřským 
a základním školám, do kterých 
přicházejí děti/žáci cizinci.

1. Centra „první pomoci“ při  
problémech se vzděláváním 
žáka cizince:

 •  akutní poradenská činnost  
  pro učitele – individuální či  
  na portálu http://cizinci.nidv.cz  
 •  zprostředkování metodického  
  poradenství  
 •  vytváření metodických  
  materiálů a pracovních listů  
  a poskytování informačních   
  materiálů v 9 jazykových  
  mutacích

2. Školení učitelů a ředitelů škol 
pro práci s dětmi/žáky cizinci, 
příp. ke komunikaci s jejich  
zákonnými zástupci:

 • zajištění e-learningového  
  prostředí pro posílení  
  interkulturních kompetencí  
 • podpora alternativních  
  možností výuky (příklady  
  inspirativní praxe)

V roce 2018 plánují NIDV a MŠMT 
nově podpořit školy a učitele 
vzdělávající děti/žáky cizince navíc 
v těchto oblastech:

 • český jazyk jako cizí jazyk 
 • zajištění překladatelských  
  a tlumočnických služeb

Martina Kupilíková pět let vyučovala matematiku, fyziku a informatiku na ZŠ. 
Nyní je studentkou doktorského studia na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni 
a ambasadorem mezinárodního projektu eTwinning. Pracuje v organizaci Sprá-
va informačních technologií města Plzně jako vedoucí Centra robotiky, kde se 
mimo jiné věnuje podpoře začleňování digitálních technologií do běžné výuky 
převážně na základních školách v Plzni.

CENTRUM ROBOTIKY BAVÍ ŽÁKY  A POMÁHÁ UČITELŮM POMOZME SPOLEČNĚ 
DĚTEM – CIZINCŮM,  
ABY U NÁS BYLY  
JAKO DOMA

Věra Ondřichová

Věra Ondřichová, tým SDV
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Být digitálně gramotný znamená 
umět využívat digitální technologie 
k práci, v občanském i osobním životě, 
ke vzdělávání i k řešení každodenních 
problémů. Jde o dovednosti, bez nichž 
se v současné informační společnosti 
už prakticky nikdo neobejde. Projekt 
Podpora práce učitelů (PPUČ), realizo-
vaný Národním ústavem pro vzdělává-
ní (NÚV), se snaží pomoci učitelům MŠ 
a ZŠ začlenit rozvoj digitální gramot-
nosti žáků do výuky napříč vzdělávací-
mi oblastmi.

„Přístup, kdy žáci používají digitální 
technologie při řešení úkolů v různých 
předmětech, přináší dobré výsled-
ky, protože žákům nabízí mnohem 
větší prostor a také jiné kontexty pro 
práci s technologiemi, než jim může 
nabídnout samotný předmět ICT,“ říká 
Daniela Růžičková z NÚV, která v pro-
jektu působí jako garantka digitální 
gramotnosti.

Jedním z úkolů projektu PPUČ, zamě-
řeného na předškolní a základní vzdě-
lávání, je vymezit digitální dovednosti 
učitele potřebné pro výuku, popsat, 
jak je učitelé postupně získají, a vy-
tvořit na Metodickém portálu RVP.CZ 
online aplikaci Profil Učitel21, kde si 
učitelé budou moci svoje digitální 
dovednosti vyhodnotit a naplánovat, 
jak je dále rozvíjet.

Podle zjištění České školní inspekce 
brání učitelům v širším využívání 
digitálních technologií ve výuce ze-
jména skutečnost, že tato oblast není 
ve školách považována za prioritu a že 
na přípravu vyučovacích hodin zahr-
nujících práci s digitálními technolo-
giemi nemají dostatek času.

Šetření TALIS přineslo na druhé 
straně zjištění, že digitální dovednosti 
potřebné pro výuku jsou druhým 
nejčastějším tématem profesního 

vzdělávání českých učitelů, a to hned 
po prohlubování faktických znalostí 
a vědomostí v předmětech. Učitelé 
navíc v tomto šetření vyjádřili velkou 
potřebu profesního vzdělávání právě 
v oblasti digitálních dovedností.

Projekt PPUČ (celým názvem Podpora 
budování kapacit pro rozvoj základ-
ních pre/gramotností v předškolním 
a základním vzdělávání) je systémo-
vým projektem OP VVV. Své výstupy 
úzce váže na Metodický portál RVP.CZ, 
který díky tomuto projektu projde 
inovací a získá kromě Profilu Učitel21 
i další nové funkce. Informace o mož-
nosti zúčastnit se akcí zaměřených 
na sdílení zkušeností s rozvíjením 
čtenářské, matematické a digitál-
ní gramotnosti dětí a žáků a další 
aktuality z projektu PPUČ najdete 
na www.gramotnostiproucitele.cz. 

Program Talnet, který je jedním ze tří 
pilířů systému podpory nadání a péče 
o nadané v rámci aktivit Talentcentra 
Národního institutu pro další vzdě-
lávání, využívá online prostředí jako 
nástroj k propojování komunity na-
daných žáků s oborovými odborníky. 
Díky technologiím se tito žáci mohou 
účastnit online kurzů, kdykoliv je 
napadne, mohou vést konferenční 
diskuse s vědci, spolupracovat na ex-
perimentech, obhajovat své práce 
před kolegy nebo si doma sestavit 
robota.

Experimentální projekt Talnet  
(www.talnet.cz) nabízí pro žáky zá-
kladních a studenty středních škol 
se zájmem o přírodní vědy soustavu 
systematických půldenních až ročních 
aktivit většinou nesoutěžního charakte-
ru. Oborové zaměření aktivit je: fyzika, 

chemie, biologie, geografie, matemati-
ka, astronomie, aplikované a multiobo-
rové aktivity, v oblasti humanitních věd 
historie a psychologie. 

Hlavními typy aktivit v Talnetu jsou 
online kurzy (T-kurzy) – práce na vlast-
ních projektech, exkurze na odbor-
ná pracoviště s online přípravou 
(T-exkurze), projektově-badatelská 
aktivita s online přípravou garantů 
badatelských záměrů (T-expedice), 
společná soustředění, mezinárodní 
aktivity a strukturované hry pro jed-
notlivce i týmy. Online forma většiny 
aktivit Talnetu zaručuje dostupnost, 
časovou i geografickou – k účasti stačí 
pouze počítač s přístupem na internet. 

Zájem o účast na aktivitách Talnetu 
rok od roku roste. Zatímco v roce 
2003 se do online kurzu Talnetu 

přihlásilo 17 žáků a v nabídce byl jeden 
kurz, ve školním roce 2015/2016 se 
do 32 kurzů přihlásilo 248 žáků.

Talnet pomáhá svým účastníkům kromě 
orientace v odborných tématech také 
v řadě dalších dovedností: zvládání 
počítačové a komunikační gramotnosti, 
v kvalitě písemného i mluveného proje-
vu, ve vedení diskuse a v argumentaci. 
K dispozici je účastníkům Talnetu také 
odborné poradenství zaměřené na zlep-
šení učebních výsledků.

Díky Talnetu mohou mladí rozvíjet své nadání již od roku 2003 v online kurzech bez jakéhokoliv omezení

PROJEKT PPUČ POMŮŽE ZLEPŠIT 
DIGITÁLNÍ DOVEDNOSTI ŽÁKŮ I UČITELŮ

TALNET – ROZVOJ NADÁNÍ BEZ BARIÉR 

Daniela Růžičková, NÚV
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Je stále obtížnější predikovat, jak budou 
budoucí technologické objevy ovliv-
ňovat naše životy, jak do nich zasáhne 
prodlužující se věk a stárnutí populace, 
jak migrace… Školní vzdělávání, které 
má pro budoucnost připravovat mladou 
generaci, stojí před stále komplikovaněj-
ším úkolem.

Zatímco práce vědců, lékařů, farmářů 
či učitelů projde zásadními změnami 
a bude vyžadovat nové dovednosti, 
je pravděpodobné, že práce profesio-
nálních řidičů, taxikářů, pokladních či 
pracovníků většiny rutinních činností 
nebude potřeba vůbec nebo jen při 
specifických příležitostech. Bude auto-
matizována, vykonávána roboty řízenými 
softwarem a umělou inteligencí. 

Obsah výuky na základní škole

Základní škola se kromě osvojování 
základních dovedností snaží prostřed-
nictvím vzdělávacích předmětů vytvořit 
u žáků vhled do základů klíčových věd-
ních oborů. Žáky vyučujeme základům 
matematiky, fyziky, chemie, geografie… 
Učíme je tak, aby získali základní kompe-
tence v daných oblastech, které budou 
potřebovat pro svůj osobní život, a v bu-
doucnu na ně mohli případně navázat 
studiem na školách vyššího typu, kde již 
do tajů daných vědních oborů proniknou 
hlouběji.

Zatímco budoucnost mnohých povolání 
je nejistá, odborníci se shodují na tom, že 
obor informatiky a digitálních techno-
logií má v budoucnosti své místo jisté. 
A paradoxně právě základy tohoto oboru 
český vzdělávací systém zatím úspěšně 
ignoruje.

Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání (mimo jiné: platný 
od roku 2005) dává školám povinnost 
učit informační a komunikační technolo-
gie, tzv. ICT, pouze jednu hodinu týdně 
v jednom ročníku na prvním a v jednom 
na druhém stupni. Běžná základní škola 
tak vyučuje ICT jednou týdně v pátém 
ročníku a jednou týdně v sedmém roční-
ku. Z devíti let základní školy se s ICT jako 
předmětem zájmu setkávají žáci povinně 
celkem pouze ve dvou hodinách povinné 
týdenní dotace. Pro srovnání, výuky čes-
kého jazyka musí školy zařadit 48 hodin, 
matematiky 35, hudební a výtvarné 

výchovy 22, tělocviku 20. Odpovídá tato 
dvouhodinová dotace významu oblasti 
digitálních technologií v dnešním světě?

To však není jediný problém této oblasti. 
Současné pojetí školního ICT se zaměřuje 
na základy informační gramotnosti, tedy 
na práci s textem v textovém editoru, 
s tabulkami v tabulkovém procesoru, 
vyhledávání na internetu… Na skuteč-
nou podstatu vědního oboru informatiky 
se prostoru nedostává. Majoritě českých 
žáků se tak vyhnou základy algoritmiza-
ce, logického myšlení či principy progra-
mování. Osvícení ředitelé mohou některé 
tyto oblasti zařadit například do mate-
matiky nebo hodinovou dotaci navýšit, 
mnohé děti do takových škol ale prostě 
nechodí.

Ministerstvo na tom pracuje

V roce 2014 vláda schválila Strategii 
digitálního vzdělávání, která má tento 
problém jako jednu ze svých tří klíčových 
priorit řešit. Ostatně podle mezinárod-
ního srovnávacího výzkumu již v roce 
2015 šestnáct z jednadvaceti evropských 
států oblast tzv. informatického myšlení 
do svých školních kurikul zařadilo. 

Národní ústav pro vzdělávání zpracoval 
návrh, jak by to se školskou informatikou 
mělo vypadat. Důležité je, že se nesnaží 
řešit problém pouze mechanickým 
navýšením počtu vyučovacích hodin 
(o které panuje mezi vzdělávacími obory 
velká rivalita), ale rozděluje obsah oboru 
ICT na více částí. Dnes upřednostňované 
základní dovednosti práce s počítačem 
by si měli žáci rozvíjet v předmětech, 
kam dané dovednosti logicky vždycky 
měly patřit. Například strukturaci textu 
a základy typografie v českém jazyce, 
elektronické zpracování tabulek, diagra-
mů a grafů v matematice, digitální mapy 
a GPS v zeměpisu, chování na sociálních 
sítích ve výchově k občanství. Uvolněná 
vzdělávací oblast ICT by se přejmeno-
vala na Informatika a ICT (stejně to dnes 
již funguje na gymnáziích) a její obsah 
by se kromě nezbytných základů práce 
s počítačem zaměřoval na základy algo-
ritmizace a programování, informační 
systémy, data, informace a modelování.

Pokud vás děsí představa výuky progra-
mování u malých dětí, dejte si tu námahu 
a podívejte se, co to dnes znamená. 

Od nudného psaní příkazů do příkazové 
řádky a robota Karla prošly výukové ná-
stroje zásadním vývojem. Dnes existuje 
nepřeberné množství nástrojů, které 
u dětí hravou formou rozvíjejí základy 
algoritmizace. Desítky grafických nástrojů 
umožňují žákům vyprávět digitální 
příběhy, animovat postavičky, spouštět 
různé akce na základě různých událostí, 
výsledky zveřejňovat online… Moderní 
edukační robotika se svými robotický-
mi stavebnicemi zase osvobozuje tuto 
výuku od práce pouze s počítačem, žáci 
mohou konstruovat a následně učit své 
roboty novým kouskům, a navíc si tím 
i zlepšovat jemnou motoriku při jejich 
sestavování. Lego WeDo, MindStorm, 
Merkur Robot – Alfa, Ozobot, Bee-Bot, 
prostředí jako Scratch (Junior), Kodu, 
Minecraft nebo weby jako code.org, 
codeweek.eu, ibobr.cz… to jsou nástroje 
hravého vzdělávání, které nejsou určené 
intelektuální elitě, ale zvládnout je mo-
hou všichni žáci. 

Ministerstvo školství již spustilo aktivity, 
díky kterým za přispění evropských 
fondů vzniknou pro učitele učebnice, 
metodické příručky, e-learningové kurzy 
a prezenční semináře, popularizační 
a osvětová videa. To vše má rozšířit řady 
učitelů, kteří se informatickému myšlení 
věnují. V příští vlně grantových žádostí 
by se školy mohly potřebným digitálním 
vybavením začít vybavovat. 

Cílem uvedených změn není vychovávat 
programátory, ale dát mladé generaci 
možnost nahlédnout pod pokličku toho, 
jak všechny ty technické vymoženosti, 
které nás obklopují, a sítě, ve kterých tráví 
mladá generace významnou část každé-
ho dne, vlastně fungují. Tedy analogicky 
totéž, co dělá školská matematika, 
fyzika, chemie, geografie…

Digitální kompetence učitelů

A ještě jedno je jisté. Pokud má náš vzdě-
lávací systém více zohledňovat přichá-
zející éru, která masivně využívá digitální 
technologie, budou do jejich tajů muset 
proniknout všichni učitelé. Přijde-li v bu-
doucnu někdy opět na pořad dne tvorba 
standardu učitele, bez oblasti digitálních 
dovedností se takový standard prostě 
neobejde.

ŠKOLY NEUČÍ INFORMATIKU – 
BRZY SE TO ZMĚNÍ

Ondřej Neumajer 
konzultant digitálních technologií  

ve vzdělávání
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Jaroslava Bížová učí na ZŠ Mšené-
-lázně informatiku a hledala, jak žáky
seznámit se základy programová-
ní. Na Akademii programování se
seznámila s Kodu. Ukázalo se, že pro
mladší děti to je dobrá volba.

Proč jste se zúčastnila Akademie 
programování? 

Učím informatiku od páté do osmé tří-
dy a hledala jsem, co dělat s dětmi no-
vého. Nejprve jsem zkoušela základy 
programování ve Scratch, ale nesedlo 
to úplně ani mně, ani dětem. Když 
přišla nabídka Akademie programová-
ní v Kodu, hned mě to zaujalo. Kodu je 
pro žáky graficky zajímavější, můžete 
tam vytvořit velmi pestrý svět ve 3D se 
spoustou možností. Takové prostředí 
děti naláká a motivuje do další práce 
s programem. Výhodou je také relativ-
ně rychlý výsledek toho, co udělají.

Jak jste tedy s Kodu začala? 

Nejprve jsem jela na úvodní seminář 
Akademie programování. Seznámili 
jsme se s programem, možnostmi, 
vyzkoušeli si několik úloh. Kodu je 
velmi intuitivní, takže dál jsem ho pak 
objevovala doma. Součástí Akademie 
bylo asi dvacet hodin programování 
ve třídách. Loni jsme řešili předpřipra-
vené úlohy, které se lišily svojí složitos-
tí. Letos jsem si již úlohy ve spolupráci 

se staršími žáky vytvářela sama a také 
jsem Kodu začala učit i mladší žáky 
v kroužku logiky, který vedu. 

Jak staré děti Kodu zajímá? 

Líbí se třeťákům, čtvrťákům, ale baví to 
i starší děti. Osmáci už se trochu ošívají, 
že je to pro mrňata. Ale účastnili jsme 
se soutěže Kodu Cup a to se i starší žáci 
nadchli a účastnili. 

Jak vypadá vaše hodina s Kodu? 

Na začátku hodiny si sedneme 
do kroužku a povídáme si, co nás čeká. 
Seznámím žáky s tím, co budeme vytvá-
řet za hru, jak bude vypadat prostředí, 
jak se bude malovat. Které postavy tam 
umístíme, co budou umět a jak to asi 
naprogramujeme. Některé děti to velmi 
baví a umí si postupy vymýšlet, jiné jsou 
slabší, tak pracují ve dvojicích. Každý si 
jede svým tempem. Mám připravené 
printscreeny – obrázky obrazovek v jed-
notlivých krocích, takže si děti mohou 
práci průběžně kontrolovat. V každé 
třídě mám určené i „asistenty“, žáky, 
kteří tomu hodně rozumí a pomáhají 
svým spolužákům.

Jak dlouho na úlohách pracujete? 

Jedna úloha zabere obvykle dvě až 
čtyři hodiny (podle složitosti), osmáci 
a deváťáci to stihnou rychleji. 

Kolik žáků programování chytne? 

Přibližně čtyři děti ze třídy bývají 
nadšené a baví je to. Nainstalují si Kodu 
i doma a vymýšlejí si vlastní úlohy 
a hry. Další čtyři moc nestíhají, je to 
pro ně složité, musí pracovat společně 
s někým. Ostatní to zvládají, ale baví je 
to hlavně ze začátku, když je to nové 
a úlohy jsou jednoduché. 

Úlohy jsou předepsané, připravené? 

První čtyři úlohy jsme si přinesli 
z Akademie programování, ale další si 
vymýšlí učitel sám. Inspiraci je ale také 
možné hledat na komunitním webu 
programu Kodu Game lab.

Doporučila byste Akademii dalším 
učitelům? 

Doporučila. My jsme se zúčastnili již 
podruhé, dostali jsme se i na tzv. závě-
rečný den Akademie programování pro 
školní týmy. Konalo se to v českém sídle 
Microsoftu v Praze, děti to prostředí 
velmi zajímá a motivuje. Potkají vstříc-
né lidi, sedí v moderních kancelářích 
na místech opravdových programáto-
rů, účastní se her a soutěží, úplně září. 
Všichni byli nadšení, i já. 

DOBRÁ VOLBA PRO TŘEŤÁKY A ČTVRŤÁKY:  
KODU JE IDEÁLNÍ

Věra Ondřichová

Microsoft, akademieprogramovani.cz
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Petře, jak vznikl nápad nechat žáky 
vytvořit test z matematiky? 

Prvotní impuls přišel od žáků samot-
ných. Vždycky, když jsem nachystal 
nějaký test, žáci remcali, že jsou v něm 
otázky, které neznají. A tak jsem jim 
řekl, víte co, nachystáte si ho sami. 
Ozkoušeli jsme to na grafu kvadratické 
funkce. 

Jak test vznikal? 

Žáci ve dvojicích nejprve vytvořili 
graf kvadratické funkce. Použili na to 
Excel nebo některou z online aplikací. 
Pomocí funkce printscreen vytvořili 
obrázek. Potom vymysleli čtyři různé 
předpisy pro zobrazenou funkci – 
jeden správný a tři nesprávné. Celkem 
tedy pro jednu úlohu vytvořili pět 
obrázků, které jsme nahráli do e-lear-
ningového prostředí. Následně si žáci 
úlohy vzájemně otestovali, a když bylo 
ověřeno, že úlohy jsou dobře navrže-
né, každý žák sám řešil test sestavený 
z těchto úloh. 

Jak se tahle forma práce žákům 
líbila? 

Ze začátku se na to moc netvářili. 
Nikdy to nezažili. Byli překvapení, co 
to po nich chci. Ale pak zjistili, že to je 
zvládnutelné. Zkombinovali znalosti 
z různých oborů a měli radost, že 

mohou něco sami vytvořit. Začali být 
aktivní, ptali se na spoustu věcí. V ma-
tematice i informatice byli nadprůměr-
ně zapojení a iniciativní. Rozdíl oproti 
předchozímu roku, kdy jsem zvládnutí 
stejné látky ověřoval písemným tes-
tem, byl znatelný. 

Přemýšlel jste, proč se právě vaše 
práce publiku a porotě zalíbila? 

Myslím, že ocenili komplexní přístup 
ke vzdělávání. Žáci na začátku látku 
pochopili, pak spolupracovali ve dvo-
jicích a museli na základě pochopené-
ho vymyslet něco nového. Kreslili graf, 
zvažovali, jak navrhnout nesprávné 
odpovědi. Přiměl jsem je k tomu, aby 
opravdu zapojili mozek. To je dneska 
hrozně obtížné. Žáci mají představu, 
že když mají mobil, vše snadno spočí-
tají. Tady to tak snadno nešlo. 

Máte i jiné „finty“, jak žáky přimět 
k aktivnímu zapojení?

Je pro mě důležité, abychom v hodi-
nách spolupracovali. Stát a vykládat by 
mě nenaplňovalo, potřebuji zpětnou 
vazbu. Kladu otázky, žáci odpovídají. 
Oni kladou otázky a já odpovídám. 
Hodně diskutujeme všichni se všemi. 
Záměrně děláme chyby. Já udělám 
chybu a nechám je na ni přijít. Oni 
udělají chyby – a já jen naznačím, že se 
mi tam něco nezdá. To funguje. Samo-

zřejmě ne na všechny a ne každý den, 
ale obvykle je to velmi efektivní. 

Bavilo vás účastnit se Domina? 

Mám rád aktivitu nejen v hodinách, 
ale i v životě. Věděl jsem, že mé žáky 
vytváření testu bavilo a učení jim šlo 
daleko líp. Proto jsem se rozhodl po-
dělit se o nápad s dalšími kantory. Pro 
Domino jsem zpracovával metodický 
list a video, což bylo trochu práce navíc, 
ale nevadilo mi to. 

A listopadové finále v Seči, stojí 
za to se takové akce účastnit? 

Pro mě to má obrovský přínos. Je to 
setkání se spoustou zajímavých lidí, 
možnost povykládat si, co používají 
ostatní, s čím mají dobré zkušenosti. 
Je skvělé vidět práce jiných lidí, zeptat 
se na jejich zkušenosti. Sejdou se tam 
podobně naladění, aktivní lidé, s kte-
rými je radost si povídat, vzájemně se 
obohacovat a posouvat se společně dál. 

Zaujaly vás výukové objekty 
ostatních soutěžících? 

Ano. Vždycky si procházím všechny ob-
jekty. Spoustu nástrojů nebo nápadů 
jsem využil a používám dodnes nebo 
jsem je posunul kousek někam jinam. 

ŽÁCI SI SAMI VYTVOŘILI TEST 
Z MATEMATIKY A MOC JE TO BAVILO
Petr Němec učí matematiku a informatiku na Gymnáziu Palackého a Střední odborné škole živnostenské v Přerově. 
Zvítězil v posledním ročníku soutěže DOMINO s výukovým objektem „test z matematiky vytvořený samotnými žáky“. 

Věra Ondřichová
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Moderní technologie mění vnímání 
mnoha věcí a vzdělávání v cizích ja-
zycích je jednou z nich. Zásadně se 
mění přístupy k výuce a k učení se 
cizímu jazyku i k roli učitele. Blen-
ded learning představuje komplex-
ní změnu přístupu k cizojazyčné 
výuce především v rovině kombina-
ce cílů a obsahu vzdělávání. 

Digitální technologie ve školách

Úspěšné využívání online výukových 
systémů je možné jen v těch školách, 
které splňují základní požadavky 
na technické vybavení a dobré připo-
jení k síti. Dalším důležitým faktorem 
je učitel. Aby mohl využívat možnosti, 
které mu technologie dávají, musí být 
sám dostatečně digitálně gramotný 
a zároveň musí vědět, jak techniku 
a aplikace používat a jak je efektivně 
implementovat do výuky. 

V našem českém prostředí je již řada 
učitelů, kteří se snaží implementovat 
digitální technologie i do jazykové 
výuky. Bohužel často se jedná o po-
užívání počítačů spíše jako náhražky 
za učebnice nebo jako novodobého 

„babysittingu“, tedy pro memorování 
slovíček, procvičování gramatiky, čtení 
apod. 

Jaké IT nástroje jsou v českém prostře-
dí rozšířené? Na středních a vysokých 
školách je již několik let využíván LMS 
Moodle, v poslední době získávají 
na popularitě takové formy vzdělá-
vání, jako je blended learning či tzv. 
„Flipped Classroom“.

Blended learning v jazykovém 
vzdělávání

Blended learning je specifická forma 
či proces vzdělávání, který kombinuje 
prezenční formu výuky s elektronický-
mi a webovými aplikacemi (zejména 
s e-learningem). Poskytuje příležitosti 
k učení vyhovujícímu vzdělávacím 
potřebám a stylům učení jednotlivců.

Aby byla výuka formou blended lear-
ningu efektivní, musí volbě elektronic-
ké a webové aplikace, tedy IT nástroje, 
předcházet naplnění dvou základních 
podmínek. První podmínkou je existu-
jící výukový materiál v online prostředí 
s obsahově atraktivním učivem, který 

učitel zná. Druhou podmínkou je 
učitel, který věnuje více pozornosti 
procesu učení, a nikoli procesu vy-
učování. Učitel tedy nejdříve stanoví 
učební cíle s ohledem na individua-
litu žáků ve skupině. Je na něm, aby 
následně zvolil IT nástroj odpovídající 
učebním stylům žáků, aby tak došlo 
k získání adekvátních jazykových 
znalostí a dovedností. Žák má mít 
v online prostředí možnost učit se 
kdykoli a kdekoli, vracet se k jed-
notlivé slovní zásobě, opakovat si 
jednotlivá témata a postupně se učit 
sám hodnotit, do jaké míry probírané 
učivo ovládá a za jak dlouho a s jakou 
nejlepší učební strategií je schopen si 
látku osvojit. Učitel v kontaktní výuce 
potom na základě informací, které 
získá o průběhu procesu učení každé-
ho žáka z výukového online systému, 
řídí a směřuje žákovu aktivitu, tedy 
nácvik dovedností, a to takovým způ-
sobem, aby si získané znalosti upevnil 
v komunikačních situacích. Stejně tak 
jako různé učební typy žáků využívají 
různých učebních strategií, musí on-
line výukové prostředí nabízet různé 
aktivity zaměřené na všechny čtyři 
dovednosti (poslech, mluvení, čtení, 
psaní). 

Kritickým bodem je pro úspěch „blen-
ded“ modelu schopnost učitele tento 
model aplikovat: nejedná se totiž 
pouze o přesun vzdělávacího obsahu 
do digitálních online nebo offline 
zdrojů, ať už jakkoli interaktivních. 

Hodnocení žáka

Základem úspěšné změny je pláno-
vání cílů a hodnocení jejich dosaže-
ní. Hodnocení musí být formativní 
a musí probíhat v součinnosti s žáky. 
Přesun aktivit na žáka nejen v onli-
ne prostředí, ale hlavně v kontaktní 
výuce se musí týkat i této oblasti. 
S větší volností a individualizací 
vzdělávacího procesu je nutné pře-
sunout na žáka i větší právo podílet 
se na hodnocení procesu vlastního 
učení. Svoboda volby, smysluplnost 
a spolupráce jsou stále platná tři S, 
která přispívají k motivaci studentů 
a k efektivní výuce.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A BLENDED 
LEARNING VE VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ

Redakční text NIDV
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Mnohojazyčnost je nedílnou součástí 
Evropské unie od samého počátku. 
Vůbec první evropské nařízení z roku 
1958 se zabývá jazyky: upravuje 
jejich užívání v tehdejším Evrop-
ském hospodářském společenství 
a stanoví, že francouzština, němčina, 
italština a nizozemština coby úřední 
jazyky zakládajících členských států 
jsou i úředními jazyky Společenství. 
Od té doby se počet úředních jazyků 
po každém rozšíření Evropských 
společenství a později Evropské unie 
rozrůstal. Čeština k nim patří od roku 
2004 a jako zatím poslední, dvacá-
tý čtvrtý úřední jazyk Unie přibyla 
v roce 2013 chorvatština. 

Role překladatelů a tlumočníků 
Veškeré právní předpisy EU, ale i celá 
řada nelegislativních dokumentů, jsou 

dostupné ve všech jazycích EU. Mno-
hojazyčné fungování Unie vyžaduje 
zejména překladatele a tlumočníky. 
EU zaměstnává na 4300 překladatelů 
a 1000 tlumočníků. Specifickou unijní 
profesí jsou pak právníci-lingvisté, kteří 
se starají o jazykově-právní stránku 
legislativy. Největším překladatelským 
pracovištěm v rámci institucí EU je Ge-
nerální ředitelství pro překlady Evrop-
ské komise (DGT), které sídlí v Bruselu 
a Lucemburku a své místní kanceláře má 
i v členských státech při Zastoupení Ko-
mise. DGT překládá ze všech a do všech 
úředních jazyků a zaměstnává přibližně 
1700 překladatelů, z toho 70 Čechů. 

Programy EU podporující jazykové 
vzdělávání 
Program Erasmus byl zahájen již před 
30 lety a stal se symbolem pro volný 

pohyb a evropskou integraci. Jazyková 
příprava se stala také důležitou součástí 
programu EU pro vzdělávání na období 
2014–2020 Erasmus+. 

Další iniciativou Evropské komise je 
pořádání Evropského dne jazyků, který 
se na základě prohlášení Rady Evropy 
z 6. prosince 2001 slaví každoročně 
26. září. Jeho cílem je propagovat 
studium jazyků a jazykovou rozmani-
tost jako nástroj pro dosažení většího 
mezikulturního porozumění v Evropě.

Jinou aktivitou je např. překladatelská 
soutěž pro středoškolské studenty Ju-
venes Translatores. Koná se každoročně 
již od roku 2007 a je určena pro 17leté 
studenty. 

Hrubý domácí produkt České republi-
ky tvoří z velké části průmysl a export. 
Znalost cizích jazyků je v této oblasti 
klíčová, neboť zboží se musí většinou 
prodávat v jazyce zákazníka. Ovládání 
alespoň jednoho cizího jazyka zna-
mená pro životní i pracovní uplatnění 
absolventů škol zásadní výhodu. 

První krok k podpoře vícejazyčnosti byl 
uskutečněn zavedením povinné výuky 
dalšího cizího jazyka na základních 
školách. Následný krok se připravuje 
v revizi RVP, kdy by se měla u oborů 
středního odborného vzdělávání za-
končených maturitní zkouškou zavést 

povinná nabídka dalšího cizího jazyka. 
Již nyní však vzrůstá počet středních 
odborných škol, které zavedly povinně  
i další cizí jazyk. 

Výuka cizího jazyka na středních 
odborných školách by pak podle 
RVP měla být zaměřena odborně 
s ohledem na potřeby budoucí praxe 
absolventů. Konkrétní zajištění výuky 
odborného cizího jazyka je náročné, 
protože výukové materiály si vyuču-
jící musejí většinou připravovat sami. 
Učitelé cizích jazyků však nebývají 
specialisté na danou odbornou 
problematiku a nemají ani potřebné 

technické zázemí na výrobu složitěj-
ších materiálů. 

S cílem pomoci učitelům cizích jazy-
ků byla v OP VVV vyhlášena výzva 
Budování kapacit pro rozvoj škol II, 
v rámci které budou během tří let 
vytvořeny vzdělávací programy pro 
učitele zaměřené na výuku odbor-
ného cizího jazyka. Výstupy projektů 
v podobě multimediálních učebnic 
včetně poslechových cvičení a krátkých 
videonahrávek z autentického pracov-
ního prostředí budou volně přístupné 
online, a budou je tedy moci pro výuku 
využívat všechny odborné školy u nás.

EVROPSKÁ UNIE A MNOHOJAZYČNOST 

VÝUKA ODBORNÝCH CIZÍCH JAZYKŮ  
NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Vítězové jednoho z posledních ročníků soutěže Juvenes TranslatoresSpeak Dating 2015 v Praze

Marie Černíková
MŠMT

Vítězslav Zemánek 
místní kancelář Generálního ředitelství 

pro překlady Evropské komise
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DOMINO 2017 
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA

Národní institut pro další vzdělávání letos vyhlašuje již VII. 
ročník soutěžní přehlídky DOMINO. 
Jedná se o jedinečnou příležitost prezentovat vlastní práci 
učitele s digitálními technologiemi v jakémkoli školním 
předmětu. 
Zapojit se může každý učitel v následujících kategoriích:

 MATEŘSKÉ ŠKOLY A I. STUPEŇ ZŠ
 HUMANITNÍ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY
 PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ OBORY
 ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Svou práci (výukový objekt) můžete do aktuálního ročníku 
soutěže přihlásit na stránkách domino.nidv.cz 
do 31. ledna 2018.

Slavnostní finálové kolo, prezentace nejlepších soutěžních 
objektů a vyhlášení výherců se uskuteční v Praze v březnu 
2018 za účasti ministra/ministryně školství v prostorách 
společnosti Microsoft. 

Více informací
na webové stránce 

domino.nidv.cz

SOUTĚŽ PRODLOUŽENA 
DO 31.1.2018

Uzávěrka soutěže byla posunuta 
do 31. ledna 2018. 

Zasoutěžte si s námi a podělte se 
s námi o své zkušenosti. 

Svými výtvory můžete inspirovat 
ostatní a ještě navíc vyhrát hodnotné 

ceny. 

NÁRODNÍ INSTITUT
PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ




