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Pokud jste se již přihlásili na minulé webináře, 
pak nové informace obdržíte automaticky. 

20.4.2020, 14:00 Kybernetická bezpečnost při online výuce: Rizika a opatření    
Školní cloudová úložiště se raketově plní daty žáků, studentů, ale i rodičů. Svižně komunikujeme na mnoha IT platformách. Myslíme 

dostatečně na bezpečnost a ochranu uživatelů? Jsme připraveni na „úklid“ online materiálu a plánujeme bezpečnostní audit?     

Lektor: Tomáš Hamberger

21. 4. 2020, 14:00 Malotřídka on-line II: Rychlé nasazení MS Teams
Webinář navazuje na předchozí díl Malotřídka on-line. Ukáže praktické nasazení služby TEAMS, založení týmu a jeho naplnění žáky 

a učiteli, vznik online schůzky. Součástí webináře budou vyzkoušené praktiky na 1. stupni ZŠ. Pro využití TEAMS doporučujeme příručku.

Lektor: Karel Rejthar

22. 4. 2020, 14:00 Online aplikace pro výuku zeměpisu
Webinář je pojatý jako průřez aplikacemi, které mohou posloužit jako zdroj zajímavých informací o světě a mohou být součástí výuky 

zeměpisu nejen při distanční, ale také prezenční formě. Ukáže, jak pracovat s aplikacemi Google Earth, Wolframalpha, Worldometer atd.

Lektor: Jan Polák

Proč a jak vytvářet podcasty pro žáky
Podcast (audio záznam hlasu) je moderní způsob předávání informací. Jeho poslech je pro děti mnohem osobnější než psaný text a lze 

ho využít pro motivaci, zadávání úkolů, předávání učiva nebo slovní hodnocení. V praktickém webináři pro začátečníky v této oblasti si 

ukážeme, jak připravit a natočit první podcast a poslat jej žákům.

Lektor: Čeněk Rosecký

23. 4. 2020, 14:00 

Charanga - online knihovna kvalitních interaktivních materiálů pro hudební výuku
Celosvětová online vzdělávací platforma s množstvím kvalitních interaktivních materiálů pro hudební výuku a také 

prostor, kam si učitelé mohou nahrávat své vlastní materiály. Obsahuje hotové lekce, kurzy a studijní plány. Vše lze 

sdílet s kolegy i žáky a používat ve škole i doma.

Lektor: Lubor Bořek

24. 4. 2020, 14:00

Kromě webinářů k distanční výuce pokračujeme ve vysílání webinářů k oborovým didaktikám, které jsouzveřejněny zde.

Národní pedagogický 
institut České republiky

Přihlásit se můžete zde.

Jak zajistit kybernetickou bezpečnost?
Jak v malotřídkách rychle začít s MS Teams?
Jak ozvláštnit výuku zeměpisu a hudební výuky?
Jak natáčet žákům podcasty?

JAK UČIT ONLINE
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