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

26. 5 2020, 14:00 Jak jednoduše na střih videa ve Windows 10
Volně dostupná aplikace Fotky je jednoduchý a intuitivní nástroj pro střih videa, který je součástí OS Windows 10 a který umožní rychlou 

tvorbu a úpravu videa z různých zdrojů. Aplikace je skvěle využitelná pro přímou výuku, přípravu materiálů a tutoriálů. Ve službě MS 

Stream lze propojit video s interaktivními testy, vše sdílet a získat tak zpětnou vazbu od žáků. Osvědčený nástroj obohatí nejen online, 

ale také prezenční a projektovou výuku.      

Lektor: Miroslav Sláma

27. 5. 2020, 14:00 Aplikace Nearpod: nástroj pro interaktivní prezentování
Webová aplikace Nearpod umožňuje tvorbu interaktivních prezentací pro podporu výuky v učebně i na dálku. Klasické (například 

powerpointové) snímky lze snadno editovat; proložit je kvízem, otevřenou otázkou či anketou. Vyučující tak získá okamžitou informaci 

o pochopení probírané látky žáky. Nástroj je zdarma a lze jej využívat na všech platformách.

Lektor: Libor Klubal

Komunikační a vzdělávací platforma Edmodo
Edmodo je volně dostupná vzdělávací platforma vzhledem připomínající Facebook. Pro běžného uživatele Facebooku, tj. pro drtivou 

většinu žáků, je tak její ovládání zcela intuitivní. Z pohledu učitele je Edmodo uživatelsky přívětivější než například Moodle, avšak 

zároveň nabízí dostatek funkcí pro snadné a efektivní řízení online výuky. Krom diskuzních vláken s žáky, sdílení 

zajímavých příspěvků, zasílání soukromých zpráv a udělování odznaků za aktivitu lze skrze Edmodo efektivně 

zadávat testy a jiné druhy cvičení (v odpovědi na naše otázky, tak žáci mohou například nahrát dokument nebo 

tabulku, které můžeme jako učitelé dále editovat a komentovat). Obzvláště zajímavá je možnost zřízení profilu 

celé škole - v takovém případě mají žáci doopravdy veškerou výuku na jednom místě (třídy fungují podobně jako 

facebookové skupiny - stačí se do nich přidat).

Lektor: Tomáš Zadražil

28. 5. 2020, 14:00

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

Přihlásit se můžete zde.

Jak jednoduše vytvářet videa z vlastních materiálů?
Jak funguje bezplatná aplikace Nearpod?
Jak využívat komunikační a vzdělávací platformu Edmodo?

JAK UČIT ONLINE
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