@ Následujte nás #
Národní podpůrné středisko pro eTwinning / European Schoolnet
eTwinning, e-Skills for Jobs 2014, inGenious, Creative Classrooms Lab, Living Schools Lab
Podporujeme učitele v tom, aby smysluplným způsobem využívali sociální sítě. Snažíme se proto na
sociálních sítích informovat české učitele o
-

Aktuálních akcích v České Republice i v Evropě týkajících se aktivity eTwinning
(www.etwinning.net / www.etwinning.cz)

-

Aktuálních akcích a vzdělávacích příležitostech v Evropě, které mohou využívat čeští učitelé, a to
především v oblasti aktivit mezinárodního sdružení European Schoolnet, (www.eun.org /
www.dzs.cz/eun)

NAŠE HLAVNÍ ÚČTY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Facebook: www.facebook.com/CZeTwinning
Twitter: @eTwinning_EUN
Projekt e-skills for Jobs 2014
@eSkills4JobsCZ // www.facebook.com/eskills4jobsCZ
Twitterové a facebookové účty kampaně e-Skills for Jobs 2014 v ČR,
aktuální informace z oblasti IT pro učitele, mladé lidi i firmy

Další zajímavé evropské projekty
Aktivita eTwinning @eTwinningEurope // www.facebook.com/eTwinningEurope
Aktuality pro všechny evropské etwinnery o dění v Evropě
European Schoolnet @eu_schoolnet
Oficiální účet sdružení European Schoolnet, novinky z různých projektů a aktivit tohoto sdružení
Projekt inGenious @inGenious_eu
Projekt podporující spolupráci škol a firem
Projekt Scientix @scientix_eu
Podpora inovativních projektů v oblasti matematiky a přírodovědných předmětů
Projekt Creative Classrooms Lab #CCLproject
Podpora výuky s tablety
Future Classrooms Lab https://www.facebook.com/futureclassroomlab
Projekt učebny budoucnosti organizace EUN

Jak na Twitter?

Twitter je profesní nástroj, díky kterému dostáváte pravidelně informace o zajímavých akcí a novinkách,
aniž byste museli denně kontrolovat webové stránky svých oblíbených projektů, novin či zajímavých
osobností.
Na Twitteru si vyhledáte uživatele, kteří vás profesně zajímají a o jejichž novinkách chcete být
informováni. Uživateli jsou soukromé osoby, které formou tweetů sdílejí své názory, nebo instituce
(např. časopisy, noviny, projekty, firmy apod.), které prostřednictvím tweetů upozorňují na své aktuální
aktivity. Počet těch, které sledujete, lze kdykoli změnit a uživatele, který vás již přestal zajímat, odebrat
a přestat ho sledovat.

Slovníček
Tweet – příspěvek na twitteru, tweet může mít pouze 140 znaků včetně mezer. Příspěvek na twitteru
může mít max. 140 znaků, tweety se proto píší formou krátkých sdělení či výkřiků, které formulují nějaký
názor, nebo často odkazují na zajímavý článek. Do tweetu lze vložit i fotografii.
Sledovaní (following) – lidé / instituce / účty, které sledujete, tzn. automaticky odebíráte jejich příspěvky
Sledující (followers) – lidé či uživatelé, kteří sledují vás, tzn. kteří odebírají pravidelně vaše příspěvky
Hashtag - slovo nebo fráze označená znakem „#“. Význam slova označeného tímto symbolem je dnes
chápán jako forma klíčového slova. Hashtag se často využívá na společných akcí, kdy všichni účastníci
téže konference do svých příspěvků dávají tentýž hashtag. Příspěvky, které obsahují tentýž hashtag lze
jednoduše vyhledávat a sdružovat je.
Uživatelské jméno – každý uživatel Twitteru má své jedinečné uživatelské jméno, které začíná znakem
„@“, např. „@eTwinning_EUN“.

Registrace nového uživatele:
1. Jděte na www.twitter.com – napravo rámeček s registrací pro nové uživatele

2. Registrace uživatele – zadáváte uživatelské jméno, platnou emailovou adresu a heslo

3. V dalším okně se objeví ukázka, jak vypadá účet uživatele, prohlédněte si a klikněte na další

4. V dalším kroku vám Twitter nabízí možnost si zkusit následovat 5 uživatelů. Můžete zkusit
sledovat např. denní tisk, který vás zajímá (@idnes, @ihned), nebo účty DZS jako
@eTwinning_EUN či @eSkills4JobsCZ. Uživatele, které chcete následovat, vyhledáte pomocí
klíčových slov v červeně označeném okénku. Tento krok lze i vynechat (viz bod č.5)

5. Pokud chcete mezikrok č.4 vynechat, jednoduše z webového odkazu
https://twitter.com/welcome/recommendations vymažte /welcome/recommendations a aktualizujte
zbylý odkaz https://twitter.com a dostanete se již na váš účet

6. Příklad – uživatel BGrecnerová zatím zveřejnil 34 tweetů (příspěvků), sleduje 30 uživatelů a jeho
naopak sleduje 7 jiných uživatelů

7. Orientace v účtu

Červené kolečko – v této kolonce vyhledáváte uživatele Twitteru, lze vyhledávat dle klíčových
slov (bez @), či dle přesného jména uživatele (včetně @)
Modré kolečko - kliknutím na ikonu domečku se vrátíte z kteréhokoli místa na úvodní stránku
Zelené kolečko – v této části lze upravovat nastavení účtu (Settings) a také se z účtu odhlásit
(Sign out). Účet lze snadno přepnout do českého jazyka. V Settings zvolte záložku Account, poté
vyhledejte v kolonce Language češtinu. V dolní části stránky pak klikněte na modré tlačítko Save
changes, následně zadejte své heslo a změnu potvrďte.

Podrobnější návod, jak pracovat s Twitterem, naleznete např. zde: http://www.newgo.cz/navod-twitter/

