Únorové termíny školení gramotnosti:

Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. a matem. gramotnosti pro učitele 1.st.ZŠ
* 24. 2. 2021, od 15.00
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6449
Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele 2. stupně ZŠ
* 23. 2. 2021, od 16:00
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6450

Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele SŠ
* 23.2.2021, od 15:30 hod
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6451

Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. gramotnosti pro učitele 2.st
* 18.2.2021, od 15 hod
https://www.veskole.cz/?url=vzdelavani/detail-active&id=6452

Inovativní nástroje a metody podpory čtenářské gramotnosti pro učitele SŠ
* 25.2.2021, od 16:00 hod
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6453

Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. a matem. gramotnosti pro učitele 1.st.ZŠ
* 16.12.2020 od 15:30 hod.
https://www.veskole.cz/?url=vzdelavani/detail-active&id=6403
Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. gramotnosti pro učitele 2.st. ZŠ
* 10.12.2020 od 15:00 hod.
https://www.veskole.cz/?url=vzdelavani/detail-active&id=6404
Inovativní nástroje a metody podpory čtenářské gramotnosti pro učitele SŠ
* 9.12.2020. od 15:00 hod.
https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6405
Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele 2. stupně ZŠ
* 10.12.2020 od 14:30 hod
https://www.veskole.cz/?url=vzdelavani/detail-active&id=6406

Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele SŠ
* 10.12.2020 od 18:00 hod.
https://www.veskole.cz/?url=vzdelavani/detail-active&id=6407

Webinář MŠMT k legislativním novinkám: Praha, 11. listopadu 2020 - V úterý 10. listopadu se na Youtube
kanálu MŠMT konaly online semináře o legislativních novinkách na školní rok 2020/2021 pro ředitele škol ve
všech krajích.
Záznam zde: Legislativní novinky ve školním roce 2020/21, MŠMT ČR (msmt.cz)

Distanční výuka jako příležitost, záznam webináře zde: Distanční výuka jako příležitost, MŠMT ČR

(msmt.cz)

Jak zvýšit šance na úspěch v online hodinách, 26.11.2020 19:00:

(1) Jak zvýšit šance na úspěch v online hodinách | Facebook

Třetí ročník konference ALEF SECURITY TALK. Konference bude zaměřena na oblast kybernetické bezpečnosti v
oblasti vzdělávání: Termín: 3. prosince 2020, Místo konání: on-line
Registrace zde: ALEF SECURITY TALK 2020 Brno | ALEF NULA

Výběr webinářů SYPO:
10:35 Výběr z webinářů SYPO - O matematické gramotnosti mluví Jana Hanušová
10:50 Výběr z webinářů SYPO - Hry v matematice představuje Pavla Sýkorová
11:20 Výběr z webinářů SYPO - Inspiraci do finanční matematika sdílí Pavla Sýkorová

Kam si chodím pro inspiraci? Tipy od učitelů pro učitele
13:00 videorozhovor se Štěpánkou Baierlovou
13:10 videorozhovor s Pavlem Špačkem
13:20 videorozhovor s Petrou Boháčkovou a Slávkem Horou

Představení inspirativních projektů a webů
11:55 Techambition - seznámení s online aplikací k aktivizaci žáků ZŠ/SŠ ve výuce matematiky
12:05 Matematická gramotnost v MŠ - práce s videem v MŠ od Hany Splavcové (NPI)
12:25 Umimematiku.cz - představení nástroje a jeho využití na ZŠ
12:35 Khanova škola - představení nástroje a jeho využití na ZŠ
12:45 Fraus - představení nástroje a jeho využití na ZŠ

•

Pro pedagogické pracovníky pražských ZŠ a SŠ projekt Implementace KAP PRAHA opět, stejně
jako na jaře upravil operativně vzdělávací kurz na ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI. Znovu
tedy přicházíme s formátem ON - LINE, kdy se snažíme vyjít vstříc těm školám, které svým
učitelům umožnili pracovat z domova. Kurz je kromě podpory gramotností doplněn i o aktuální témata,
kdy se lektoři snaží zaměřovat nejen na používání moderních technologií ve vzdělávání, ale sdílení
příkladů dobré praxe, tvorby pracovních listů, nebo metod pro aktivace žáků v obecné rovině.

•

11.11. od 15 hod. ZDARMA webinář I-KAP pro pedagogy SŠ hl. města Prahy na téma HK Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele SŠ s přihlášením na

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6387
•

18.11. od 15 hod. ZDARMA webinář I-KAP pro pedagogy 2. st. ZŠ hl. města Prahy na téma
Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. gramotnosti pro učitele 2.st. ZŠ s přihlášením na

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6384
•

19.11. od 14.30 hod. ZDARMA webinář I-KAP pro pedagogy 2. st. ZŠ hl. města Prahy na téma
Inovativní nástroje a metody podpory matematické gramotnosti pro učitele 2. stupně ZŠ s přihlášením
na https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6386

•

19.11. od 15 hod. ZDARMA webinář I-KAP pro pedagogy 1. st. ZŠ hl. města Prahy na téma
Inovativní nástroje a metody podpory čtenář. a matem. gramotnosti pro učitele 1.st.ZŠ s přihlášením
na https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6383

•

25.11. od 15 hod. ZDARMA webinář I-KAP pro pedagogy SŠ hl. města Prahy na téma Inovativní
nástroje a metody podpory čtenářské gramotnosti pro učitele SŠ s přihlášením na

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-6385

Webináře nabízené na webové stránce ucimeonline.cz, registrace zde:
https://www.ucimeonline.cz/aktivity/ucimenanecisto/?fbclid=IwAR1eKRWum6wKrQe8DFunxsM4MHP8eblin-d59Tzjmy0BUGgcUrBCviBYBZg
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Hodnocení v praxi - sdílení strategie na ZŠ
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Jak technologie může šetřit čas a energii (nejen) v online

Webináře organizované MAP II Praha 13:
https://skolyprahy13.cz/map-ii-pripravil-webinare-pro-pedagogy-i-rodice/

Konference 4. ročník konference Setkání s Hejného metodou – 21.11.2020:
Přihlašování zde: http://hejnehometoda.pedf.cuni.cz/

Online konference Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK 24.-25.11.2020:
https://pages.pedf.cuni.cz/prevzd/online-konference-24-a-25-listopadu-2020/

Webinář projektu P-KAP Práce se žáky s psychickým postižením, sdílení zkušeností, 23.11.2020 13:00:
http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/Webinare_podzim_20/program_Inkluze_podzim_20_final.p
df

Webinář projektu P-KAP Kariérové poradenství a problémy dneška, 19.11.2020 14:00:
http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/Webinare_podzim_20/20201119_Karipo_program.pdf

❗ WEBINÁŘ ZDARMA❗ Už 18.11. se můžete zdarma zúčastnit webináře, který spolupořádá
MAP Praha 1 a Nakladatelství Pasparta. Povede ho naše lektorka a autorka PhDr. Jitka
Kendíková. Poradí „Jak úspěšně zvládnout přechod dítěte ze ZŠ na SŠ.“ Pokud se chcete
zúčastnit, stačí vyplnit krátký dotazník na
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFfmBTB5WtsjqDKtbs7qzWedKQbaJt6u
JOvBbkflQorz0XFA/viewform?fbclid=IwAR1g0rSI8nbBa8lugjsGCTybxEkIn5oxX5lOl11G
BgVbb2tMW7EXU0Xh4mU . Připravte sebe i děti na změnu včas!
Záznam webináře realizovaný dne 22. října 2020 pro Učitelskou platformu od PhDr. Lucie
Rohlíková, Ph.D.. Je zaměřen na „didaktické tipy nouzové distanční výuky na základní a
střední škole“ naleznete na

https://www.youtube.com/watch?v=FEp5HK8Vw3Y&fbclid=IwAR1sWRkI_Ee2cUIpMxM_jLbb
GkbHO9RLANclBLBy4HiJnjqHIElcMuGBwhA

Webináře akreditované vzdělávací instituce MŠMT – Infra s.r.o.:
Pro mateřské školy: https://kurzy.infracz.cz/otevrene-kurzy/?tk=1
Pro základní školy: https://kurzy.infracz.cz/otevrene-kurzy/?tk=2
Pro školní družiny a kluby: https://kurzy.infracz.cz/otevrene-kurzy/?tk=7
Pro střední školy: https://kurzy.infracz.cz/otevrene-kurzy/?tk=3
Pro základní umělecké školy: https://kurzy.infracz.cz/otevrene-kurzy/?tk=4

Webinář “Aby online výuka nebyla jen frontální”, 21.10.2020 20:00
Odkaz pro připojení zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvZxzQTAr_TCbxIRRr4FlJTUrW39qjX09jCcigMidY7H6kkg/viewf
orm?fbclid=IwAR2cRytOYgsuhT_qcnncSaco7YD_hsUb-RNuXH8J43KvyFV7w5KMMrhRV3o

Webinář „Microsoft Teams otázky a odpovědi“ 21.10.2020 13:00-15:00
Odkaz pro připojení zde: www.aka.ms/pripojse

Webináře pro výuku dějepisu, odkazy zde:

HistoryLab - vhodné prostředí pro distanční vzdělávání v dějepise:
https://www.youtube.com/watch?v=VKWujBrnDfU&feature=youtu.be

Využití filmu v distanční výuce dějepisu:
https://www.youtube.com/watch?v=xWpLSECXpfo&feature=youtu.be

Historylab - jak hodnotit výkony žáků při práci s historickými prameny:
https://www.youtube.com/watch?v=jIvGxyw8mDI&feature=youtu.be

Jak na soudobé dějiny v distanční výuce:

https://www.youtube.com/watch?v=VxXoY_HOvtw&feature=youtu.be

Webináře nakladatelství Klett pro učitele německého, ruského a anglického jazyka, odkaz zde:
https://klett.cz/blog/webinare-klett-nakladatelstvi/

Konference pro učitele českého jazyka on-line pořádané společností Fraus. Celkem 12 on-line seminářů,
Odkaz zde:
https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/psl0386.html?utm_source=HP_seminare&utm_medium=banner&utm_
campaign=konference_CJ_ON-LINE_20201021
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Jak se mění lexikální zásoba současné češtiny
Tajemství vlastních jmen ve školní praxi
Kolik jazyků má česká literatura?
Jak snadno a rychle porovnat varianty v psané a mluvené češtině a naučit je studenty rozlišovat
Slovo v kostce aneb Co se snadno dozvíme o českých slovech
Zajímavosti z jazykové poradny aneb Nová databáze poradenských dotazů
Nebojte se slovotvorby!
A co když jsme to my? Velké příběhy evropské kultury a možnosti jejich aktualizace.
Možnosti pojetí výuky českého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí
běžné
Avantgarda v Čechách
Česká moderna
Komunikační pojetí v integrované výuce tzv. mluvnice a slohu

Webináře EDUA učitelům – jak na online výuku efektivně a prakticky, nabídka webinářů zde:
https://sites.google.com/eduagroup.cz/home/aktuality

Webináře projektu P-KAP na aktuální témata akčního plánování – inspirace pro školy, výměna zkušeností
Podzim 2020
http://www.nuv.cz/p-kap/podzimni-serie-webinaru-p-kap

Webináře září - říjen 2020
NÚV:
http://www.nuv.cz/projekty/ppuc/webinare-zaznamy
• Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání (28. 2. 2019), blogový příspěvek
Lektorka RNDr. Hana Lišková.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček (6. 3. 2019), blogový příspěvek
Lektorka Eva Fanfulová.
Rozvoj digitální gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ (20. 3. 2019), blogový příspěvek
Čtenářská gramotnost – osvobozování mladého čtenáře (námořníka) (21. 3. 2019), blogový příspěvek
Lektor: Mgr. Petr Koubek.
Rozvoj digitální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ (27. 3. 2019), blogový příspěvek
Lektorky:Eva Fanfulová, Markéta Čonková
Rozvoj gramotností pomocí YouTube (11. 4. 2019), článek
Lektor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Počítáš, počítám, počítáme… (25. 4. 2019), blogový příspěvek
Lektoři: Jovanka Rybová, Tomáš Koten
Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti (2. 10. 2019)
Čtení, to je zábava (23. 10. 2019), blogový příspěvek
Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání (31. 10. 2019)
Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání (21. 11. 2019)

Životní vzdělávání, z.s. http://zivotnivzdelavani.cz/webinare
• Komunikace s rodičem (nejen) předškoláka …aneb efektivní komunikace v praxi
Termín: 16. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Eliška Hriech (Novotná)
•

Jak na hyperaktivní dítě - 1. díl. Nevychované, nebo hyperaktivní? Takovou otázku si kladl snad každý
učitel.
Termín: 16. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Petra Vorlíčková
•

Aby byla skupinová práce efektivní. Skupinová práce jako metoda a forma práce s žáky na základní
škole bývá občas opomíjena.
Termín: 17. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Dana Svobodová
•

Agrese a agresivita, kde se to v dětech bere? Kde se v dětech bere agrese, agresivita a jaký je v nich
rozdíl?...
Termín: 17. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Lenka Polášková
• Poruchy autistického spektra Webinář je určen pro pedagogy v MŠ, kteří pracují s dítětem s PAS.
Termín: 17. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Mgr. Petra Vorlíčková
• ADHD – prakticky. Prakticky? Opravdu čistě jen prakticky!
Termín: 21. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Mgr. Petra Vorlíčková
• Hrajeme si v českém jazyce Lámete si hlavu tím, jak vzbudit v dětech zájem o český jazyk?
Termín: 21. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Mgr. Vladislava Tichá

•

Děti sendvičové generace. Balance mezi hranicemi a podporou ve výchově. Transformace generačních
přístupů k dětem do 10 let.
Termín: 22. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Darina Fialová
•

Začínám učit v MŠ - aneb co mě čeká a nemine Webinář je určen zejména začínajícím učitelkám
mateřských škol, ale i jakýmkoliv dalším zájemcům o danou problematiku.
Termín: 22. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Mgr. Eliška Hriech (Novotná)
• Dětská jóga Zařaďte do běžného dne jógu.
Termín: 23. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Bc. Ilona Bartovská
•

První třída – na co se můžete těšit, na co se připravit? Těšíte se na své první prvňáčky nebo jen hledáte
inspiraci?
Termín: 23. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Jaroslava Rajnochová
• Přechválená generace a selhávání. Také jste si všimli, že některé děti neumí selhávat?
Termín: 23. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Monika Čuhelová
• Motivace žáků k učení. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle.
Termín: 24. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč
Lektor/ka: Mgr. Dana Svobodová
• Doplňkové materiály do hodin angličtiny na ZŠ - nástroje pro jejich rychlou a snadnou tvorbu.
Také jste při výuce anglického jazyka zjistili, že Vaši žáci potřebují do velké míry opakovat nově naučená slovíčka
a fráze a to formou rychle se střídajících zábavných aktivit, které udrží jejich pozornost a zájem?
Termín: 24. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Šárka Valášková
• Dopady koronavirové nákazy na provoz a hygienu v mateřské škole
Vše k oblasti hygieny a stravování v mateřské škole, s aplikací na důsledky koronavirové nákazy.
Termín: 24. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Lenka Polášková

• Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) – praktická cvičení
Logopedický preventista je odborník, který se velkou měrou podílí na rozvoji komunikačních dovedností dětí v
předškolním věku. Často je to právě on, kdo objeví, že má dítě nějaký problém.
Termín: 24. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
•

Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie

Autismus, poruchy autistického spektra (PAS) a těžká vývojová dysfázie jsou poruchy, se kterými se v
logopedických ambulancích setkáváme čím dál častěji.
Termín: 29. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Eva Kolesová
• Projektové vyučování v MŠ na modelovém příkladu „V království skřítka Podzimníčka“
… „Osobnost se vyvíjí v průběhu života z těžko znatelných nebo i neznatelných zárodečných vloh a teprve naše
činy ukáží, kdo vlastně jsme. Jsme jako Slunce, které živí život na Zemi a plodí všelicos krásného, zvláštního i zlého
(…) a teprve podzim vyjeví, co zplodilo jaro, a teprve večer bude jasné, co ráno začalo.“ Carl Gustav Jung
Termín: 29. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 280 Kč Lektor/ka: Mgr. Eliška Hriech (Novotná)
• Aktualizace školního řádu od A do Z
Komplexní přehled k zásadnímu dokumentu, definující práva a povinnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu.
Termín: 30. 9. 2020 18:00 - 19:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Mgr. Lenka Polášková
• Využití myšlenkových map v procesu učení. Jak myšlenkové mapy vznikly a
proč jsou tak účinné nejen v procesu učení?
Termín: 30. 9. 2020 20:00 - 21:00
Cena: 230 Kč Lektor/ka: Ing. Hana Fialová

Interaktivka - záznamy z webinářů http://interaktivka.cz/sluzby
V LAVICI: https://www.vlavici.cz/webinare/kategorie?k=8
Vzdělávací online semináře, které nabízíme jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se
daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online
seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o
absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi
účastníky. V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1,
k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.
V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz. Již
uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po
zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.
Speciálně pedagogická témata
• školní zralost;
• práce se žákem se SVP;
• tvorba individuálního vzdělávacího plánu;
• podpůrná opatření na základní škole;
• logopedická témata;
• začleňování žáků se SVP;
• práce se žáky s OMJ aj.
Psychologická témata
• poruchy chování, ADHD;
• pochvaly a tresty;
• prezentační dovednosti u pedagogů;
• práce s "problémovým" žákem aj.
Sociálně-patologické jevy
• Řešení šikany

•
•
•
•
Logo
•
•
•
•
•

Poruchy pohlavní identity
Lhaní a sprostá slova
Sebepoškozování u dětí a mladistvých
Látkové závislosti
pedická témata
Žák s vývojovou dysfázií na ZŠ
Logopedická chvilka v MŠ
Koktavost
Mutismus
Narušená komunikační schopnost

Pedagogická témata
•
•
•
•
•

Přírodovědné pokusy
Třídnická hodina jinak
Projektové vyučování
Využití deskových her ve výuce
Tipy a náměty na školy v přírodě

Počítačová témata
•
•
•

Excel
Word
Power point

E TWININGhttps://www.etwinning.cz/o-nas/
Komu je eTwinning určen? Iniciativa eTwinning je otevřena všem typům mateřských, základních a středních škol.
Jedinou podmínkou je, aby škola byla uvedena v rejstříku škol, který zveřejňuje MŠMT. Nejde o dotační typ
vzdělávacího programu, jaké existují v rámci Evropské unie – nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro
zapojení či předkládání projektů. eTwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které
mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací
projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.
Národní podpůrné středisko pro Vás opět připravilo bohatou nabídku webinářů, při kterých se můžete inspirovat
příklady využití různých nástrojů či aplikací při mezinárodních projektech eTwinning.
Webináře se budou konat dvě středy v měsíci vždy od 19:00 do 20:00 hodin.
Je možné se registrovat na webináře probíhající ve stejném měsíci, tzn. na max. 2 najednou. Registrace se uzavírá
24 hodin před zahájením. Nabídka webinářů v registračním dotazníku na následující měsíc bude aktualizována
po uskutečnění druhého webináře v předchozím měsíci.
9. 9. 2020 – Jak začít nový projekt
23. 9. 2020 – Cizí jazyky a projekty eTwinning
7. 10. 2020 – Programování a robotika s nejmenšími
21. 10. 2020 – První hodina programování
4. 11. 2020 – Únikovky v projektech a výuce zase trochu jinak

18. 11. 2020 – Čtenářská gramotnost
Čtenářská gramotnost – porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem
dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Pojďme se
společně podívat, jak toho dosáhneme s pomocí eTwinningu. Mezinárodní spolupráce žákovských týmů je
vynikajícím prostředkem k naplnění cílů čtenářské gramotnosti na všech typech škol. Na našem webináři si
ukážeme některé možnosti.
2. 12. 2020 – iPad a jeho využití v projektu 1
16. 12. 2020 – iPad a jeho využití v projektu 2
6. 1. 2021 – Projektová témata a hry pro 1.-3.ročník ZŠ
20. 1. 2021 – QR kódy v projektech
Webináře jsou určeny všem učitelům mateřských, základních a středních škol, kteří chtějí do své výuky zapojovat
digitální technologie či je zajímá projektová výuka – rádi by se zapojili do eTwinningu a realizovali eTwinningový
projekt nebo hledají nové nápady pro svůj již běžící projekt.
„15“ aneb eTwinning má občanku

