Webináře NPI ČR v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020

Webináře s tématem „Jak na online vzdělávání“
Datum
a čas

Název

Anotace

Lektor/-ka

Odkaz na
přihlášení

Odkaz na
záznam

Úterý
12. 5. 2020
14.00–14.40

Gramar.in, matika.in, geograf.
in a zlatka.in: Interaktivní výukové materiály v češtině
(projekt SYPO)

Interaktivní online materiály včetně stovek úloh pro výuku ČJ,
matematiky, zeměpisu i finanční
gramotnosti, určené především
pro žáky ZŠ.

Jana Šperlová

ZDE

ZDE

Středa
13. 5. 2020
14.00–14.40

Elektronická nástěnka Padlet:
jednoduchý pomocník pro vedení projektové výuky online
(projekt SYPO)

Hlubší pohled do tajů elektronických nástěnek Padlet a ukázka
jejich použití pro projektovou výuku v online podobě. Zabezpečení a nastavení.

Mgr. et Bc. Libor
Klubal, Ph.D.

ZDE

ZDE

Středa
13. 5. 2020
od 20.00

Online kariérové poradenství
a kariérové vzdělávání
(Metodický portál RVP.CZ)

Také kariéroví poradci si s novou
„koronavirovou“ situací museli nějak poradit. Zajímá vás, jaká pro
vás máme doporučení? Vstup je
jako obvykle zdarma.

PhDr. Nora
Jakobová,
Mgr. Petr Chaluš

ZDE

Čtvrtek
14. 5. 2020
14.00–14.40

Jak využít MS Excel při výuce
matematiky na SŠ
(projekt SYPO)

Využití MS Excel při výuce matematiky na SŠ. Matice, komplexní
čísla i kombinatorika. Na praktických příkladech ukážeme různé
výpočty.

Mgr. Jan Polák

ZDE

Čtvrtek
14. 5. 2020
14.00–15.00

Jak zajistit výuku na dálku 2 –
Microsoft Teams (Office 365)
a Google Classroom (K-net)

Druhé opakování stejnojmenného
úspěšného webináře, ve kterém
zapracujeme dotazy z prvního
konání.

Ing. Petr Nepustil

ZDE

ZDE

Upoutávka
na webinář:
ZDE

Webináře s tématem „Oborové didaktiky při výuce na dálku“
Datum
a čas

Název

Anotace

Lektor/-ka

Odkaz na
přihlášení

Úterý
12. 5. 2020
17.30–18.30
19.00–20.00

Referenční úlohy jako nástroj
metodické podpory pro učitele českého jazyka a literatury
(SOU, SOŠ)

RVP podporuje optimální rozvoj žáka
stanovením různé úrovně očekávaných
výsledků učení pomocí referenčních
úloh nebo situací. Ukážeme jejich příklady.

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

ZDE

Středa
13. 5. 2020
17.30–18.30
19.00–20.00

Jak na téma autorská práva
a licence v hodinách českého
jazyka (2. st. ZŠ)

Tipy z praxe, jak si v hodinách ČJ poradit s tématem, k němuž je žáky těžké
motivovat. Autorské právo a licence, na
jejichž základě tvoří žáci plnohodnotnou citaci.

PaedDr. Jana Vejvodová,
CSc.

ZDE

Webináře s tématem „Společné vzdělávání“
Datum
a čas
Úterý
12. 5. 2020
od 10.00

Název

Anotace

Lektor/-ka

Podpora při vzdělávání dětí,
žáků se zrakovým a sluchovým postižením
(projekt APIV A)

Co jsou poruchy zraku a jak se
projevují? Proč je důležitá včasná diagnostika? Webinář seznámí
s podpůrnými opatřeními u sluchově
a zrakově postižených žáků.

Mgr. Jana Janková,
Mgr. et Mgr. Václav Chmelíř

Web MŠMT pro podporu vzdělávání #NaDálku
Web #Nadalku prošel další aktualizací. Nově zde naleznete webináře
pro učitele s návody, radami a příklady inspirativní praxe. Průběžně
aktualizovaný portál se rozrostl o desítky nových online vzdělávacích
zdrojů a nástrojů pro distanční vzdělávání. Naleznete zde zásady
vzdělávání na dálku, podněty pro rozvoj pedagogů i sekci pro rodiče
nebo se zaměřením na přípravu na maturitní či jednotnou přijímací
zkoušku. Web dále obsahuje i doplňující materiály k probíranému učivu v pořadu #UčíTelka.

Odkaz na
přihlášení
ZDE

