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Kurz 

❏ UnicollaborationTraining.org

❏ 4 týdny

❏ Seznámení s EU iniciativou Virtual Exchange, s didaktikou virtuální výměny, 

její technickou náročností a výměna poznatků z praxe s ostatními účastníky 

❏ Učení “zážitkem” - online kurz, synchronní setkání za užití aplikace Zoom

❏ Navazující kurz pro pokročilé - nutné mít partnerskou instituci

https://unicollaborationtraining.org/?redirect=0


Virtuální výměna (Virtual Exchange)

❏ Nový projekt Evropské komise na podporu mezikulturního vzdělávání (2018)

❏ Rozšíření fyzické ERASMUS+ mobility o možnost zapojit se do virtuálních 

projektů, dialogů a seminářů na zahraničních partnerských univerzitách 

❏ Do projektu se mohou zapojit lidé s trvalým pobytem v Evropě a jižním 

Středomoří ve věku 18 - 30 let

❏ Odborná podpora pedagogů či facilitátorů

❏ Možnost navázat spolupráci se zahraničními vzdělávacími institucemi

Dostupné z:
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/about-virtual-
exchange_en, cit. 29.3.2019

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/about-virtual-exchange_en


Virtuální výměna

❏ = Strukturovaný, tutorovaný výukový proces založený na kolaboraci studentů 

z různých geografických oblastí či kulturního prostředí za využití 

informačních technologií

❏ Často představuje pouze část studijního programu či kurzu

❏ Rozvoj “měkkých dovedností” - neformální vzdělávání

❏ Virtuální výměna není:

✖ jednoduchý MOOC kurz bez přímé interakce studentů

✖ dálkové studium

✖ skupiny na sociálních sítích 

Beaven et al., 2019, What is Virtual Exchange? 



Hlavní cíle
❏ Podpora mezikulturní osvěty a posilování tolerance

❏ Podpora kritického myšlení a rozvoj mediální gramotnosti 

❏ Rozvoj odolnosti vůči diskriminaci a indoktrinaci za pomoci internetu a sociáních 

médií

❏ Podpora rozvoje tzv. měkkých dovedností za účelem vyšší zaměstnatelnosti

❏ Podpora záměrů Pařížské deklarace z roku 2015 podporovat společné hodnoty 

svobody, tolerance a rovnosti ve vzdělávacím prostředí

❏ Tvorba bezpečného online prostředí/komunity pro výměnu poznatků, diskuze a 

rozvoj kompetencí 

Beaven et al., 2019, What is Virtual Exchange? 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ebbab0bb-ef2f-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71660373


Příklad VE aktivity

Kolaborativní tvorba online novin

● Malmö Univerzita (Švédsko) - Obor ošetřovatelství

● Univerzita v Barceloně (Španělsko) - Obor učitelství angličtiny jako cizího jazyka

Cíle aktivity: Rozvoj psaní v cílovém jazyce v adekvátním žánru na relevantní 

téma ke studijnímu oboru, spolupráce, jazykových dovedností, pochopení 

různých stylů psaní elektronických materiálů

Nástroje: Wiki, nástroje pro kolaborativní psaní (Google dokumenty apod.)

Rozsah: 5 - 10 online setkání

Autor: Melinda Dooly. Dostupné z http://uni-collaboration.eu/node/472

http://uni-collaboration.eu/node/472


Nástroje vhodné pro virtuální výměnu

● Moodle

● Adobe Connect

● Zoom

● Google Dokumenty

● Skype

● Google Hangouts

● WordPress

● Padlet

● BaseCamp ...



Přínosy a výhody

❏ Rozvoj tzv. “dovedností 21. století” (kritické a analytické myšlení, globální 

osvěta, mediální a digitální gramotnost, komunikační a jazykové dovednosti)

❏ Rozvoj meziuniverzitní spolupráce

❏ Ukázka různých výukových přístupů

❏ Přístup k Erasmus+ programu pro znevýhodněné studenty 

❏ Bohaté zdroje díky rozvoji digitálních technologií

Beaven et al., 2019, TEP Challenges 



Úskalí a nevýhody

❏ Technická náročnost 

❏ Jazyková bariéra / nevyváženost úrovní jazykových znalostí 

❏ Nutnost proškolení pedagogů a vývoje metodiky

❏ Časový posun, rozdílný časový harmonogram univerzit, kulturní rozdíly

❏ Potřeba nejen pedagogické ale i digitální kompetence u pedagoga

❏ Vnitřní motivace

Beaven et al., 2019, TEP Challenges 



Školení facilitátorů virtuální výměny

❏ Facilitátor = Neutrální externí moderátor diskuze zajišťující bezpečné a 

inspirující prostředí

❏ Očekává se proaktivita a chuť se vzdělávat

❏ Nejedná se o pracovní pozici

❏ Vyučující se může vyškolit na pozici facilitátora za účelem vedení vlastního 

VE kurzu

❏ https://europa.eu/youth/node/54460_en

https://europa.eu/youth/node/54460_en


VE aktivity EU

● Connect program - virtuální prostředí 

podporující mezikulturní dialogy na aktuální 

témata

● Více informací ZDE

● Facilitace mezinárodních diskuzí s 

politickým zaměřením

● Více informací ZDE

● Zajištění a podpora tvorby online kurzu, který 

je následně otevřen veřejnosti

● Proměna existujících kurzů na kurzy virtuální 

mobility

● Více informací ZDE

● Podpora institucím při tvorbě projektů virtuální 

mobility

● Potřeba mít partnerskou instituci

● Více informací ZDE

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activite/dialogue-mod%C3%A9r%C3%A9-en-ligne_en
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/advocacy-training_en
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/interactive-open-online-courses_en
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/training-develop-virtual-exchange-projects_en


Odznaky (Badges)

❏ Potvrzení o absolvování kurzu virtuální 

výměny

❏ Forma uznání neformálního vzdělávání

❏ Ve VE komunitě přijímány jako relevantní 

potvrzení nabytých dovedností

❏ Online úložiště, je možné je sdílet 

Dostupné z:
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/quest-ce-quun-%C2%AB%C2%A0open-
badge%C2%A0%C2%BB-du-projet-erasmus-virtual-exchange_en , cit. 29.3.2019

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/quest-ce-quun-%C2%AB%C2%A0open-badge%C2%A0%C2%BB-du-projet-erasmus-virtual-exchange_en


Děkuji za pozornost
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Kontakty

Šárka Grofová sarka.grofova@ruk.cuni.cz

Centrum pro podporu e-learningu 

● e-learning@ruk.cuni.cz

● https://dl.cuni.cz/

mailto:sarka.grofova@ruk.cuni.cz
mailto:e-learning@cuni.cz
https://dl.cuni.cz/

