6 a) Komplexní podpora pro on-line učení

V tabulce máte k dispozici odkazy, zaměřené na podporu online výuky. V posledním sloupci je uvedeno
datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme rádi, pokud nám pošlete další inspirativní odkazy
případně i vlastní zkušenosti či reflexe s konkrétními nástroji v této oblasti.

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY

Přehled zdrojů pro podporu online výuky:

15.04.2020

cojsemvyzkoušela.cz
dejtemipevnybod.cz
digikoalice.cz
https://www.dvpp.info/nadchazejici-akce/etwinning.cz
FB: GEG Učte s námi
FB: Google pro dálkovou výuku
FB: LE-SY nápadů
FB: Matematika - náměty a inspirace
FB: Maths Model Method - Singapore
FB: Microsoft pro dálkovou výuku
FB: Ta učí tak a ten zas takhle
FB: Učení s nápadem
FB: Učíme jinak
FB: Učíme v souvislostech – Gramotnosti.pro život
FB: Učitelé matematiky sobě (PK)
FB: Učitelé přírodovědných předmětů
FB: Učitelé+
FB: Učiteléučitelům.cz
desmos.com - psaní matematických vzorců
geogebra.org
gramotnosti.pro
h-edu.cz
h-mat.cz
itfitness.cz
INSTAGRAM: www.instagram.com/uciteleucitelum
ipadmoravka.cz
ipadvetride.cz
kantorina.cz
khanovaskola.cz
kolegové
LinkedIn: Matematická gramotnost
logiclike.com/cs
matematika.hrou.cz
Microsoft pro vzdálenou výuku
NPI
Pinterest
pracovní skupiny MAP ORP Šlapanice
projektsypo.cz
realisticky.cz
rvp.cz
sborovna.cz
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skolasnadhledem.cz
Studium učitelství (hodiny Didaktiky)
svetgramotnosti.cz
TWITTER: twitter.com/UcimeOnline
ucenisnapadem.cz
ucimeonline.cz
Ucitelnice.cz
umimematiku.cz
YouTube: Dobré vědět
YouTube: Fyzika ze všech stran
YouTube: Isibalo
YouTube: KhanAcademyCzech
YouTube: Národní pedagogický institut ČR
YouTube: PSLE MATHS
YouTube: Zvládnu to
Řemeslo je COOL:
Více na www.remeslojecool.cz , kde každý týden se představuje nové řemeslo tak, jak
jej vyzkouší a zažije Eva Burešová ze Slunečné s Pedrem. Sami se přesvědčíte, že
ŘEMESLO JE COOL.
https://centrumrobotiky.eu/
HTTPS://IMYSLENI.CZ/

Portál na podporu interaktivní výuky - VeŠkole.cz (veskole.cz)

www.pomocskolam.cz
www.fraus.cz

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA Multimediální interaktivní učebnice nově i bez instalace!
licence MIUč+ (učebnice i pracovní sešity) zde.

MŠMT portál NA DÁLKU

ZDE DIGIKOALICE
VE ŠKOLE
HTTPS://WWW.VESKOLE.CZ/

EDUin otevřené vzdělávání např. přehled dostupných bezplatných zdrojů
využitelných k on-line vzdělávání.
SYPO
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Metodický portál RVP.CZ
Jak na online vzdělávání.(B.Brdička)
volba vhodného vzdělávacího prostředí pro online výuku
v čem provozovat online kurzy pro středoškoláky
největší chyby učitelů v online výuce
O2 Chytrá škola jak učit na dálku
Publi: https://publi.cz/ jednoduché editory knih a editory testů, kde si mohou

vytvořit vlastní učební materiály (mknihy)
NPI ČR Využití digitálních technologií ve výuce matematiky
Školy sobě https://skolysobe.cz/

Královehradecký kraj podpora škol pro online vzdělávání, včetně vzdělávacích
materiálů https://skolysobe.cz/vzdelavaci-materialy
Moravskoslezský kraj zřídil na svých stránkách odkaz Výuka na dálku pro
podporu školám, kam jim ukládá zajímavé odkazy a informace k on – line
výuce.
Pardubický kraj / Školský portál a KAP pro Pardubický kraj
prostředí a nástroje pro vzdělávání a získávání informací v oblasti školství pro širokou
veřejnost, pracovníky ve školství, management škol, žáky a studenty. Najdete zde
především informace ze škol, aktivity školských zařízení, studijní materiály v podobě elearningu a nástroje pro komunikaci managementu škol se zřizovatelem.

Plzeňský kraj /ON-LINE VÝUKA a Googlové uložiště se ZDROJI PRO VÝUKU
Jihočeský kraj /on-line vzdělávání seznam zdrojů na webu KAP
ActivUčitel digitální učební materiály pro výuku s odkazy na aplikace pro
tablety
SCHOLA EMPIRICA http://www.scholaempirica.org/
Tipy na učení online tabulka s přehledem aplikací, databáze zdrojů
Komplexní nabídka vzdělávacích aktivit pro pedagogy, studenty a žáky například
Zavedení cloudového řešení do škol https://www.eduteam.cz/sluzby/zavedeni-cloudovehoreseni-skol/
Online doučování žáků a studentů https://www.eduteam.cz/sluzby/online-doucovani-zakustudentu/
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