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Registrace na portál SCIENTIX
Scientix je projekt Evropské komise, který má za cíl propagaci a rozvoj matematiky, přírodovědných
a technických předmětů (tzv. STEM předměty: science, technology, engineering and maths).
Podporuje badatelsky orientovanou výuku, která podněcuje zájem žáků o tyto obory nejen během
školní docházky, ale motivuje je i k budoucímu profesnímu uplatnění v této oblasti. Nedílnou součástí
je také důraz na využívání moderních technologií. Bližší informace jsou uvedeny na webových
stránkách www.scientix.eu.

Přínos tohoto projektu lze vidět nejen v množství výukových materiálů, které zdarma nabízí pro
učitele, ale také v možnosti zveřejnit zajímavé národní projekty z oblasti STEM na portálu Scientix
a tím zvýšit jejich propagaci i okruh možných uživatelů. V rámci projektu se dále pořádají národní
i evropské konference, semináře apod. Portál Scientix lze také využít jako zdroj informací pro
vědecké pracovníky, projektové manažery, či zástupce státní správy z oblasti školství.
Administrací projektu Scientix je pověřeno evropské sdružení European Schoolnet (EUN), což je síť
ministerstev školství či jimi nominovaných národních agentur. V České republice se lze pro další
informace obracet na Dům zahraniční spolupráce, který je národním kontaktním místem projektu
(více viz www.dzs.cz/eun).
Přestože lze na portálu Scientix vyhledávat a stahovat výukové materiály zcela volně, registrace
přináší mnohé výhody. Mezi hlavní přínosy patří možnost bezplatně požádat o přeložení libovolného
materiálu do jednoho z 24 oficiálních jazyků Evropské unie či získání OpenID.
OpenID představuje unikátní identifikační jméno, které lze využít v různých projektech
administrovaných EUN. Má tvar prihlasovacijmeno.id.europeanschoolnet.org. Obvykle není nutné
vyplňovat celé OpenID, ale stačí do příslušného políčka napsat pouze Přihlašovací jméno a server
automaticky doplní správnou koncovku.
OpenID lze využít na příklad v projektu



Scientix, www.scientix.eu
 projekt na podporu matematiky a přírodních věd



EUN Academy, www.europeanschoolnetacademy.eu
 online bezplatné kurzy, určené zejména pro učitele



Learning Resource Exchange for schools, http://lreforschools.eun.org/
 evropské digitální učební materiály
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Postup registrace
1. Na stránce www.scientix.eu klikněte na tlačítko pro přihlášení (Sign In).
Přihlášení

2. V nabídce pokračujte přes odkaz
Vytvořit účet (Create account).
Vytvořit účet

3. Vyplňte registrační formulář
Přihlašovací jméno. Min 6 znaků,
obsahuje pouze písmena a číslice.
Jméno
Příjmení
Email
Heslo. Min 6 znaků, obsahuje
písmena a alespoň 1 číslici.
Potvrzení hesla

Opište kód podle obrázku
(obvykle 2 slova, bez mezery)

Označte, že souhlasíte s podmínkami.
Odešlete
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4. Objeví se upozornění,
že jste se úspěšně zaregistrovali.

5. Pro přihlášení napište své přihlašovací jméno na hlavní stránce www.scientix.eu

Přihlašovací
jméno
Odeslat

6. Objeví se formulář, napište Vaše heslo, klikněte na tlačítko Go

7. Úspěšně jste se přihlásili
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