Informace o projektu
talentify.me pro školy

„Jsem moc ráda, že po dlouholetém úspěšném fungování v Rakousku zahajuje Talentify.me činnost i v

České republice. Aplikace spojuje děti z různého prostředí, obohacuje je, zvyšuje jejich odpovědnost,
sebevědomí a dovednosti,”

Silke Horáková, předsedkyně správní rady Nadace Albatros

talentify.me je neziskový projekt sociálního podnikání, který v ČR provozuje Nadace Albatros,
tvůrcem platformy je talentify GmbH, Technopart 1, 3430 Tulin an der Donau, Rakousko.
talentify@eduin.cz | www.talentify.me

Co je talentify.me?
Co děláme?
talentify.me podporuje prostřednictvím online platformy www.talentify.me učení mezi vrstevníky
(tzv. peer-to-peer). Funguje jako vzdělávací sociální síť, kde se mezi sebou najde dvojice doučující –
doučovaný podle předmětu a věku a domluví si lekci. Ta se odehraje osobně, nebo online v
integrované virtuální učebně. Platforma je zdarma. Pro uživatele je bezpečná, při každé registraci
ověřujeme, jestli uživatel skutečně navštěvuje uvedenou konkrétní školu.
talentify.me vzniklo v roce 2015 v Rakousku. Od té doby ho využívá více než 500 škol a kolem 9000
rakouských žáků. V Česku je talentify.me dostupné od roku 2017, kdy zahájila pilotní provoz
platformy organizace Eduin, informační centrum o vzdělávání.

Jak si to mám představit?
Společné učení je založené na vzájemné pomoci uživatelů. talentify.me tak nedělá z dětí pouhé
příjemce pomoci, ale aktivně je vede k tomu, aby samy hledaly své přednosti a nabídly je okolí.
Například jeden žák je pokročilý v matematice, ale nejde mu tak dobře čeština. Na talentify.me
nabízí doučování z matematiky a zároveň může najít někoho, kdo mu pomůže s češtinou. Uživatelé
jsou motivováni, aby doučování nabízeli zdarma nebo za minimální částky. Za doučování zdarma
například dostávají body navíc do Bonusového klubu. Body mohou proměnit za odměny od
partnerů projektu a získat tak třeba knihy zdarma nebo slevové poukazy.

Proč tato platforma existuje?
talentify.me nabízí alternativu ke klasickému doučování.
Výsledky ve vzdělávání a rodina
Dobré známky a výběr školy do velké míry závisí na rodinném zázemí, což se může
projevovat nerovností v příležitostech. Na talentify.me mají všichni uživatelé stejné
možnosti.
Doučování je záležitost dospělých
O doučování rozhodují rodiče, doučují další dospělí. talentify.me vrací část zodpovědnosti
za vlastní vzdělávání dětem.
Rozvoj schopností a dovedností
V pracovním prostřední jsou důležité měkké dovednosti – vynalézavost, spolupráce či
odpovědnost. Peer-to-peer učení tyto dovednosti rozvíjí. Během doučování s vrstevníkem
dochází ke zlepšení ve vybrané oblasti a také k rozvoji sociálních dovedností, pocitu
odpovědnosti či posílení sebevědomí.

Jedna malá příhoda z Rakouska
Jak peer-to-peer učení funguje, ukazuje příběh dvou žákyň Mii a Rebeky, které talentify.me
používaly mezi prvními. Mia a Rebeka byly z odlišného typu škol a potkávaly se pravidelně několik
týdnů. Mia vnímala Rebeku jako vzor a těšila se na každou hodinu doučování. Díky doučování se
Miiny pětky z matematiky změnily na jedničky a dostala se na gymnázium. To potěšilo i Rebeku a
posílilo to její sebevědomí při volbě další kariéry. Jak je vidět na rakouských žákyních Rebece a Mie,
doučování mezi vrstevníky je prospěšné oběma stranám.

Výhody pro školy
Školy mohou talentify.me využít jako nástroj pro podporu vzájemného učení mezi žáky. Tento
nástroj je:
jednoduchý a jasný:
Najít doučování v konkrétním předmětu je rychlé a srozumitelné.
samostatný:
Žáci se mohou samostatně přihlásit a sami hledat či nabídnout pomoc. Nepotřebují žádnou
asistenci učitelů a tím jim šetří čas
„cool“:
talentify.me je webová stránka, která se snadno ovládá i z telefonů a tabletů. Bezplatná a
bez reklam.
bezplatný pro všechny:
talentify.me je neziskový projekt, který každý může využívat bezplatně, konkrétní podmínky
doučování si domluví uživatelé spolu
inovativní:
Zavedením platformy umožňujete svým žákům zlepšovat se pokrokovým způsobem.

Program partnerských škol
Partnerské školy talentify.me představují komunikační článek mezi žáky (uživateli) - a platformou.
Žáci partnerských škol mají snazší registraci díky jednoznačné identifikaci s konkrétní školou.

Výhody účasti v programu partnerských škol
Partnerské školy se těší individuálnímu přístupu ze strany správců talentify.me, jejich
požadavky jsou zpracovávány přednostně.
talentify.me se stará o hladký chod a rozvoj platformy. Získáte balík komunikačních
materiálů – plakáty, letáky a další informační materiál. Na vyžádání vám zašleme registrační
kódy pro vaše žáky.
Získáte certifikát „partnerská škola talentify.me“ na svém webu, můžete se s ním pochlubit i
formou samolepky na dvěřích školy.
Když nabídne doučování víc než 20 žáků z vaší školy, získáte označení TOP škola.

Co je potřeba pro funkční partnerství
Peer-to-peer systém funguje tím lépe, čím více dětí ze školy či z obce jej využívá. Partnerská škola
používá talentify.me jako komunikační nástroj se svými žáky. Pro úspěšnou spolupráci potřebujeme:
Kontaktní osobu na vaší škole, se kterou budeme spolupracovat a komunikovat.
Propojení se zástupci žáků, učitelů a rodičů – možnost jim představit program talentify.me.
Prezentace talentify.me na vaší webové stránce s propojením na platformu. Prezentace a
viditelnost projektu na vaší škole.
Přihlásit do programu se snadno můžete zde

https://app.talentify.me/registrace/partner

Jak zavedeme Talentify.me?
S nadšením a zapojením všech
Systém vrstevnického doučování je úspěšný, když má podporu různých typů aktérů.
Sdružení rodičů
Rodiče poznají výhody talentify.me rychle. Obvykle jsou přesvědčeni nejpozději po první hodině
doučování. Vedle školních úspěchů a vyšší motivace dětí k učení je oceňována také samostatnost a
odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Výhodou je také nulová či velmi nízká cena doučování.
Žákovský parlament/senát
Zástupci žáků chtějí něco zlepšit pro své spolužáky. S talentify.me mají jeden projekt, který představí
na škole peer-to-peer systém. Pro velmi motivované žáky nabízíme program talenteer. Talenteerové
pomáhají program na škole etablovat, my je podporujeme a oceňujeme.
Pedagogický sbor
Vyučující často nejlépe vědí, kteří žáci by mohli nejvíc získat ze zapojení do talentify.me.
Pedagogická rada je dobrou příležitostí představit systém a způsob fungování platformy všem
učitelům a nastínit situace, ve kterých je talentify.me užitečné. Učitelé se také mohou stát mentory
projektu na škole a zapojeným žákům pomáhat se zlepšením vyučovacích technik.

Reference
V pilotní fázi talentify.me v České republice bylo zapojeno 9 partnerských škol:
ZŠ Kunratice, Praha
ZŠ Táborská, Praha
Evangelická akademie, Praha
ZŠ Ohradní, Praha
ZŠ Studánka, Pardubice
Sportovní gymnázium, Pardubice
ESOZ, Chomutov
ZŠ Zahradní, Chomutov
Projekt jsme představili také na Rádiu Junior (okruh Českého rozhlasu), na serveru Seznam
Zprávy a v pořadu Zprávičky na ČT Déčko.

Jak to přesně funguje?
1. Potvrzení věku
Kvůli zákonným požadavkům se samostatně mohou
přihlásit jen žáci starší 13 let. Za mladší musí registraci
provést jejich rodič nebo zákonný zástupce.

2. Registrace
Po kliknutí na tlačítko REGISTRUJ SE na
stránce taletnify.me se žáci mohou
registrovat pomocí e-mailové adresy a zvolí si
přístupové heslo

3. Výběr školy
Svou školu žáci najdou postupným zadáním
kraje, typu školy a části jejího názvu.

4. Potvrzení e-mailu a
aktivace školy
Ve své e-mailové schránce
najdou žáci odkaz, kterým
potvrdí funkčnost své e-mailové
adresy. Posledním krokem je
aktivace školy. Aby nedošlo ke
zneužití platformy, musí žáci
potvrdit, že opravdu chodí do
uvedené školy. To mohou udělat
buď zadáním registračního kódu,
který získají ze školy, nebo
nahráním fotografie svého školního průkazu/potvrzení o studiu. Pokud se registrovali e-mailem ze
školní domény, bude jim škola aktivována automaticky

3. Hledání doučování
Po přihlášení může uživatel
doučování hledat přímo z domovské
stránky. Vybere předmět,pak stupeň
školy a místo, kde se doučování
může odehrávat. Může také zvolit
možnost doučování online.

Nabídka doučování
Na vlastním profilu pak doučování
nabízí. Kromě předmětu a náročnosti
vybírá také časy, ve které může
doučování probíhat.

4. Domluvení detailů přes chat
Vložená chatovací
platforma umožňuje
ihned reagovat,
jednoduchostí se podobá
aplikacím jako Messenger
nebo WhatsApp.

5. Společné učení
Vrstevníci se mohou setkat na půdě školy,
v knihovně, prostřednictvím integrované online
učebny nebo se domluvit na videohovoru.

6. Zisk bonusových bodů
Body získávají za svou aktivitu obě
strany. Uplatnit je mohou v
bonusovém klubu za atraktivní
odměny, jako jsou knihy, e-knihy,
slevové poukazy apod.

Kdo jsme – vaše kontaktní osoby
Nápad, který stojí za talentify.me, vznikl před 15 lety v hlavě zakladatele, rakouského inovátora
Bernharda Hofera. V roce 2014 vzniklo talentify.me v Rakousku. V roce 2017 informační centrum o
vzdělávání EDUin, o.p.s. projekt přeložilo do češtiny a pilotně provozovalo v České republice. Od
školního roku 2019/2020 převzala starost o talentify.me Nadace Albatros.

Štěpán Materna
Stará se o další rozvoj projektu v České republice, funguje jako hlavní kontaktní osoba.
Komunikuje se zapojenými školami, uživateli platformy a překládá nové funkce.
Jindra Marešová
Jako ředitelka Nadace Albatros má na starosti celou řadu projektů, které souvisí
s rovným přístupem ke vzdělání. Předním místo mezi nimi zaujímá talentify.me.
Soňa Barabášová
Poskytuje administrativní podporu nejen pro talentify.me, ale i pro ostatní projekty
nadace. Podílí se na PR.

Kontakt: stepan.materna@nadacealbatros.cz | stepan@talentify.cz

Jaké materiály vám pošleme?
Plakáty (5 ks)
Informační stránku pro učitele a rodiče (10 kusů)
Letáky formátu A5 (50 kusů)
Registrační kódy (posíláme na vyžádání poštou, standardně elektronicky)
Všechny propagační materiály vám zašleme i v elektronické podobě pro tisk.

