European
Schoolnet
(EUN)
European Schoolnet je evropské sdružení více než 30 zemí podporující využívání
digitálních technologií ve výuce, využívání nových výukových metod (zejména
v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě. Školy se mohou
zapojit do pilotních projektů, soutěží a kampaní, učitelé se mohou účastnit různých
forem dalšího vzdělávání, využívat výukové a učební materiály a zdroje a vyměňovat
si zkušenosti a příklady dobré praxe se svými evropskými kolegy. European Schoolnet
také vytváří přehledové zprávy, případové studie a další publikace o vzdělávání
v Evropě. Za Českou republiku je členem sdružení Dům zahraniční spolupráce.
Chcete se vzdělávat online?
—	Zapojte se do kurzů European Schoolnet
Academy! Jedná se o masivní otevřené online kurzy volně dostupné z portálu
www.europeanschoolnetacademy.eu
Využíváte ve třídě digitální technologie a chcete se více zaměřit na e-bezpečnost?
—	Příručka Web We Want obsahuje plány lekcí
a metodiky pro učitele a je dostupná i v češtině
(www.webwewant.eu/cs).
Hledáte nové možnosti jak smysluplně využít
tablety ve výuce?
—	V rámci projektu Creative Classrooms Lab
vznikl soubor scénářů inovativního využití
tabletů v procesu výuky. Inspirujte se na webu
http://creative.eun.org
Rádi byste rozvíjeli své digitální kompetence?
—	V rámci projektu MENTEP byl vytvořen sebehodnotící nástroj (www.dzs.cz/cz/eun/mentep),
díky němuž si učitelé mohou ověřit svou
úroveň digitálních kompetencí a zároveň získat
podklady pro svůj profesní rozvoj.
Uvažujete o zavedení konceptu BYOD (Bring
Your Own Device)?
—	Příručka pro vedoucí pracovníky škol o možnostech využití mobilních zařízení žáků pro výuku a učení je nyní volně ke stažení i v českém
jazyce (www.dzs.cz/cz/eun/prirucka-byod).

Zajímá vás jak lze pracovat s prostorem pro
výuku?
—	Třída budoucnosti (Future Classroom Lab,
FCL) je modelová školní třída vytvořená
v Bruselu, která umožňuje flexibilní uspořádání prostoru. Pořádají se v ní semináře
o využití digitálních technologií ve vzdělávání
(www.dzs.cz/cz/eun/fcl).
Hledáte zajímavé výukové materiály do výuky
přírodních věd?
—	Podívejte se na evropský portál Scientix
(www.scientix.eu), vyzkoušejte virtuální laboratoře na portálu Go-Lab (www.golabz.eu) nebo
se nechte inspirovat spoluprací škol s podniky
(www.ingenious-science.eu).
Máte zájem o využití uměleckých sbírek
ve škole?
—	Na portálu Europeana (www.europeana.eu)
jsou zpřístupněny obrazy, nahrávky a další
historické artefakty v digitální podobě.
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