
Inspirovat učitele k využití předností 
sociálních médií ve třídě

Tento projekt byl 
realizován za finanční 
podpory Evropské 
unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně  
autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory 
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za 
použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Přístup ke kurikulu L2T, dalším 
materiálům a infomacím o 

projektu:

Navštivte naše webové stránky na:

www.learn2teach.eu

Navštivte naše Facebookové stránky na:

www.facebook.com/learn2teach.eu

Prohlédněte si naš YouTube na:

www.youtube.com/L2TSocialWeb

Přidejte se k nám na Twitteru:

www.twitter.com/L2TSocialWeb

Inspirovat učitele k využití předností
sociálních médií ve třídě

Uvědomte si, že každou minutu na webu:

Uživatelé YouTube nahrají 48 hodin videí,  uživatelé Facebooku 
sdílejí 678,478 obsahů, uživatelé Instagramu sdílejí 3,600 
nových fotografií a Tumblr sleduje 27,778 nových statusů.
Source: “data never sleeps” www.domo.com

   www.learn2teach.eu 

Budocnost internetového sdílení…

Kurikulum je zaměřeno na rozvoj "hlasu 
žáka" prostřednictvím uživatele.

Učitelé a studenti z celé Evropy se zúčastní 
prezentace tohoto projektu 

prostřednictvím ukázek využití  sociálních 
médií  ve vzdělávacím procesu.

Pro další informace o našich odkazů na veletrhu 
CeBIT v roce 2014 přejít na  www.cebit.de/home for teachers, by teachers
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Účelem projektu je zamyslet se nad 
využíváním sociálních medií jiným 

způsobem. Sociální média 
nepovažujeme za software, technologii 

nebo konkrétní aplikace.

Naše chápání sociálních medií je 
považováno za nový způsob 
komunikace, práce a učení.

Projekt L2T se zaměřuje na vytvoření 
kurikula, pomocí něhož mohou noví 
učitelé  využít sociální média v rámci 

celoživotního učení ve svých hodinách.

Projekt má tři zásadní pilíře.
1.

Zaměřuje se na poznání rostoucí potřeby 
pokročilých znalostí ICT dovedností  v 

oblasti "sociálních médií" jak pro učitele, 
tak i pro studenty.

2.
Projekt bude přispívat k rozvoji přidané 

hodnoty sociálních médií pro účely 
vyučování a tedy přijetí inovativních 

učebních metod na školách a 
univerzitách.

3.
Kurikulum bude přispívat k začlenění 

mladých lidí do online světa jako součásti 
digitální společnosti.

Kurikulum "Learn 2 Teach by Social Web" 
bude poskytovat informace ke zlepšení 
učení a výuky v mnoha tématických 
oblastech na vaší škole nebo univerzitě.

Kurikulum L2T bude také poskytovat 
informace ve formě manuálu o využití 
širokého spektra  sociálních sítí, které by 
pomáhaly učitelům rozšiřovat zkušenosti 
a znalosti a umožnily i překlad do jazyků 
mateřských zemí.

Vedle infomací o výukových metodách 
specifických pro matematiku, cizí jazyky 
a mezip ř edm ě tové vztahy, bude 
kurikulum obsahovat p ř íklady j i ž 
ově řeného a vyzkoušeného projektu 
včetně manuálu pro použití softwaru  a 
nástrojů sociálních sítí .

Sociální inovace...Přemýšlet o smyslu sociálních médiích...


