
 

 

Program dalšího 
vzdělávání pro 
pedagogy dospělých 
 
Den 1 



 

 

1.  

Odrážky 
• Úvod do projektu WOWSA 

• Sociální mediální gramotnost 

• Rodinné učení 

• WOWSA Úvod do pedagogického programu pro rodiče 

• WOWSA kurikulum digitální gramotnosti pro rodiče 
 
 

Plán lekce – Úvod do digitální gramotnosti, rodinné učení a poradenství při poskytování programu uvedení 
do pedagogiky pro rodiče 
 

Výsledky učení 
 
 
 

Po úspěšném absolvování tohoto 
modulu školitelé a vychovatelé 

dospělých získají: 

Znalosti Dovednosti Postoje 

 

• Znalost konceptu projektu 
WOWSA 

• Znalost koncepce a cíle 
programu Poskytování 
indukční pedagogiky 

 

• Uspořádejte workshopy 

programu Poskytování 

indukční pedagogiky 

• Ochota přizpůsobit program 
dle potřeb konkrétní rodiny 



 

 

• Základní znalost konceptu 
rodinného učení 

• Základní znalosti analýzy 
potřeb rodin 

• Vyjmenujte kreativní 
přístupy k zapojení rodin 

• Identifikujte způsoby, 
jakými se praktikující 
zapojují do rodin 

• Používejte kreativní a 
udržitelné metody k 
zapojení rodin do učení 

• Analyzujte potřeby 
rodiny 

• Naplánujte si relevantní 
a užitečné rodinné 
vzdělávací aktivity 

• Přizpůsobit metody tak, 
aby vyhovovaly 
potřebám konkrétních 
rodin 
 

• Porozumět principům 
jednoduchosti a jasnosti, 
transparentnosti, relevance, 
partnerství a také flexibility a 
adaptace v kontextu 
rodinného učení 

• Pochopte význam spolupráce 
mezi praktiky, rodiči a 
rodinami 

• Ochota rozvíjet přístup k 
rodinnému učení pro 
konkrétní rodiny 

• Znalost kurikula digitální 
gramotnosti WOWSA pro 
rodiče 

• Uspořádejte workshopy 
a moduly kurikula 
digitální gramotnosti 
pro rodiče 

• Ochota přizpůsobit workshopy 
a moduly Učebního plánu 
digitální gramotnosti pro 
rodiče podle konkrétních 
potřeb rodičů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plán lekce 
 

 
Obsah - popis 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebné 

materiály/vybavení 

Rady/Tipy pro 
pedagogy, které 
mají poskytnout 

účastníkům 

 
Další čtení / Odkaz 
na zdroje 

Úvod: 
Vzájemné poznávání a dostupné online nástroje pro 
spolupráci. 
 
Tato výuková aktivita je určena pro účastníky, aby se o sobě 
navzájem dozvěděli a pomohli si při vytváření nástěnky Miro. 
 
Školitel by si měl předem připravit základní Miro nástěnku, 
která bude obsahovat alespoň: část pro účastníky, aby se 
popsali, část nazvanou „Vzdělávání dospělých mně…“, kam 
mohou nahrát obrázek, který znázorňuje jejich přístup ke 
vzdělávání dospělých, sekce s užitečnými odkazy a dalšími 
materiály a 3 skupiny, kde budou účastníci zveřejňovat své 
nápady. 
 
Zeptejte se účastníků, které online nástroje pro spolupráci již 
znají. Po diskusi sdílejte odkaz vaší připravené nástěnky Miro 
a požádejte je o vyplnění sekce zastupující všechny účastníky 
(měli by nahrát svou fotografii a přidat 2-3 řádky o svých 
pracovních zkušenostech). Zadruhé je požádejte, aby na 
internetu vyhledali obrázek a nahráli jej do určené oblasti, 
která představuje jejich přístup ke vzdělávání dospělých. (30 
minut). Po skončení aktivity je požádejte, aby vysvětlili, proč 
si vybrali obrázek (15 minut). 

45 minut Tréninkové místo s 
odpočinkovým prostorem 
pro všechny malé týmy. 

 
Flipchart a značky. 

 
Přihlašovací list do 

workshopu. 
 

Pera a poznámky pro 
účastníky. 

 
Post it poznámky, pera. 

 
Připravená deska Miró. 

 
Počítač a projektor 

 
 

https://miro.com/welcome
onboard/dThPWGp0UzBTQ
2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRK
d2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMH
IxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2Ix

Ujistěte se, že 
máte k dispozici 
streamování 
desky Miro s 
projektorem, aby 
měl každý jasný 
přehled (telefony 
nemusí být 
dostatečně 
velké), zejména 
při diskusi o 
vybraném 
obrázku by jej měl 
každý vidět. 
 
 
Během všech 3 
dnů servisního 
školení by 
účastníci měli 
používat své 
notebooky. 
  

https://miro.com/  
 
https://help.miro.c
om/hc/en-
us/articles/360012
972900-Tips-for-
Creating-Great-
Miroverse-Boards  
 
https://uxdesign.cc
/practical-miro-
tips-and-tricks-
a9c2c9f59f2a  

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360012972900-Tips-for-Creating-Great-Miroverse-Boards
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a
https://uxdesign.cc/practical-miro-tips-and-tricks-a9c2c9f59f2a


 

 

dTlMRXwzMDc0NDU3_206
0wlink7in3444MzTuMDU4  

Workshop 1 – Poskytování programu indukční pedagogiky 

 

Trenér účastníkům představí projekt WOWSA, jeho webové 
stránky a přehled výstupů projektu a ukáže jim, co jednotlivé 
sekce obsahují a kde mohou najít vzdělávací zdroje pro 
rodinné učení. 
 

Školitel představí program indukční pedagogiky, workshopy 

1-4, zaměřený na to, jak používat sadu nástrojů pro rodinné 

učení projektu WOWSA. Trenér povzbuzuje účastníky, aby 

brainstormovali a diskutovali o tom, v jakém prostředí by 

mohly být materiály a workshopy použity; výsledek je 

zdokumentován na desce Miro. 

1,5 
hodiny 

Počítač, projektor 
 
 

Program indukční 
pedagogiky, workshopy 1-4  

Jedna krátká 
aktivita z Úvodu 
do pedagogiky 
pro rodiče - Plán 
lekcí / 
Workshop 3 nebo 
4: 
Lze použít sadu 
nástrojů pro 
rodinné učení 
projektu 
WOWSA. 
  

http://wowsa.eu/  

Workshop 2 – Porozumění rodinnému učení 

 

Školitel představí tutorovu příručku - Úvod do pedagogiky 
pro rodiče - Best Practices v digitální gramotnosti pro 
rodiče, jeden z intelektuálních výstupů projektu WOWSA. 
 
Účastníci by měli být rozděleni do 3 skupin: A) Rodinná 
gramotnost B) Role rodičů v rodinném učení C) Digitální 
mezery. Každá skupina by měla rozpracovat své téma 
pomocí této příručky a dalších dostupných zdrojů na 
webových stránkách WOWSA. (15 minut) Následuje 
prezentace každé skupiny. (15 minut) 
 

2,5 
hodiny 

Flipchart a značky. 
 
 

Připravená deska Miró. 
 

 https://education.g
ov.scot/improvem
ent/learning-
resources/engagin
g-parents-and-
families-a-toolkit-
for-practitioners/ 
 
 
 

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
http://wowsa.eu/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/


 

 

Účastníci by měli v rámci své skupiny brainstorming 
odpovědět na následující otázku: „Jak mohou pedagogové 
podporovat nebo povzbuzovat rodinné učení. Které metody 
fungují nejlépe?" (30 minut). Diskuse (20 minut). Výsledky 
by měly být zaznamenány na Mirovi. 
 
Trenér seznámí účastníky se základy analýzy rodinných 
potřeb pomocí power pointové prezentace. V menších 
skupinách by měli účastníci probrat, které otázky by byly 
vhodné v rámci projektu WOWSA při provádění analýzy 
potřeb (otázky psát přímo do Mira). (20 minut) Po 
prezentaci (10 minut) se trenér zeptá účastníků na jejich 
cílové skupiny a rozdělí účastníky do menších skupin podle 
jejich cílových skupin. Ve skupinách by účastníci měli 
diskutovat o: - Překážkách, které může mít jejich cílová 
skupina při přístupu k příležitostem ke školení (jazyk, 
kultura atd.); - Jak můžeme oslovit tuto cílovou skupinu? – 
Jaká metoda analýzy potřeb by byla nejvhodnější? – Které 
zdroje vyvinuté v rámci projektu WOWSA by měly být 
upraveny a jak? (30 minut). Diskuse a prezentace výstupů – 
poznámky psané v Miru. (20 minut) 
 

Workshop 3 – Digitální gramotnost / Mediální gramotnost 

/ Gramotnost v sociálních médiích – Kurz digitální 

gramotnosti WOWSA pro rodiče 

 

Trenér představuje kurikulum digitální gramotnosti WOWSA 

pro rodiče pomocí prezentace v Power Pointu a webových 

stránek WOWSA. Diskuse. (45 minut) 

2 hodiny Pera a poznámky pro 
účastníky. 

 
Účastníci by měli mít 
možnost používat své 

mobilní telefony. Bude 
nutný přístup k internetu. 

 

 http://wowsa.eu/  

http://wowsa.eu/


 

 

 

Rozdělte účastníky do 3 skupin. Každá skupina má za úkol 

prodiskutovat kurikulum digitální gramotnosti WOWSA pro 

rodiče se zaměřením na a) digitální gramotnost b) mediální 

gramotnost c) gramotnost v oblasti sociálních médií a 

odpovědět na otázku: Jak lze moduly přizpůsobit potřebám 

vaší cílové skupiny? 

Účastníci by si měli dělat poznámky do připravené Miro 

nástěnky. Po 45 minutách by měli prezentovat své výsledky 

(30 minut). 

Online nástěnka Miro. 
 

Učební plán digitální 
gramotnosti WOWSA pro 
zdroje pro rodiče, webové 

stránky WOWSA 
 

Prezentace v Powerpointu 
 

 
 

2. 

Odrážky 
• Vzdělávací potenciál komiksu 

• Komiksy jako součást rodinného učení 

• Program indukční pedagogiky WOWSA 

• Vytvoření komiksu 

Plán lekce – vývoj a produkce komiksů pomocí dostupného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem 
 

Výsledky učení 
 
 



 

 

Po úspěšném absolvování tohoto 
modulu školitelé a vychovatelé 

dospělých získají: 

Znalosti Dovednosti Postoje 

 

• Znalosti o principech a 
výhodách používání 
komiksu a vyprávění při 
práci s rodinami 

• Znalost klíčových webů a 
aplikací pro tvorbu 
komiksů 

• Znalost komiksů WOWSA 

• Znalost celého procesu 
tvorby komiksu 

• Analyzujte přínosy 
komiksů a vyprávění 
příběhů ve vzdělávací 
intervenci 

• Poskytněte příklady 
komiksů, vyprávění 
příběhů a gamifikace 
aplikovaných za účelem 
rodinného učení 

• K tvorbě komiksů 
používejte webové 
stránky a aplikace 

• Umět používat komiks 

ve výchovné intervenci 

• Porozumět principům a 
výhodám používání komiksů a 
vyprávění příběhů při práci s 
rodinami 

• Ochota zapojit se a dozvědět 
se o možnostech vývoje a 
výroby komiksů 

• Pochopit výrobní proces 
 

 
 

Plán lekce 
 

 
Obsah - popis 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebné 

materiály/vybavení 

Rady/Tipy pro 
pedagogy, které 
mají poskytnout 

účastníkům 

 
Další čtení / Odkaz 
na zdroje 

Úvod – Vzdělávací potenciál komiksu 
 
Začněte workshop přehráním videa na YouTube Proč 
komiksy patří do třídy: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0  

30 minut Tréninkové místo s 
odpočinkovým prostorem 
pro všechny malé týmy. 

 
Flipchart a značky. 

Každý účastník 
potřebuje svůj 
vlastní notebook. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
Oz4JqAJbxj0  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0
https://www.youtube.com/watch?v=Oz4JqAJbxj0


 

 

 
Zahajte diskuzi s účastníky tím, že se jich zeptáte, proč by 
komiksy měly být součástí rodinného učení (15 minut). 
Sbírejte odpovědi a návrhy na nástěnce Miro. 
  
 

 
Přihlašovací list do 

workshopu. 
 

Pera a poznámky pro 
účastníky. 

 
Post it poznámky, pera. 

 
Připravená deska Miró. 

 
Počítač a projektor 

 
Přístup na internet 

 

https://www.schoo
lserv.in/Graphic-
and-Comic-Strip-
to-Make-Learning-
Engaging/  
 
https://onlinelibrar
y.wiley.com/doi/10
.1111/hir.12145  
 
https://onlinelibrar
y.wiley.com/doi/10
.1111/hir.12145  

Komiks WOWSA – Úvod do pedagogiky pro rodiče, 

Workshop 3 

 

Pomocí powerpointové prezentace prezentujte Workshop 3 

Úvod do pedagogiky pro rodiče a komiksy, které jsou 

součástí sady Family Learning Toolkit dostupné na 

webových stránkách WOWSA. 

 

Rozdělte účastníky do skupin, požádejte je, aby si komiks 

prohlédli a ve skupině prodiskutovali, zda by něco nebylo 

vhodné upravit pro zvláštní cílovou skupinu (20 minut), poté 

bude následovat diskuse (20 minut). Výsledky by měly být 

dokumentovány v Miro. 

1 hodina   http://wowsa.eu/  

https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://www.schoolserv.in/Graphic-and-Comic-Strip-to-Make-Learning-Engaging/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12145
http://wowsa.eu/


 

 

Klíčové webové stránky a aplikace pro tvorbu komiksů 

Prezentovat účastníkům webové stránky online nástrojů 
Canva a Pixton. Ukažte jim video návod na komiks Pixton a 
Canva na YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A  

1 hodina   https://www.quert
ime.com/article/14
-online-tools-to-
create-your-own-
comics/  
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=S
X72cknyJ7A  

Vytvoření komiksu. 

 

Rozdělte účastníky do 3 skupin. Měli by si vybrat téma 

Vyberte si téma z: 

 -Výzva TikTok 

 - Nesnáším rodičovskou kontrolu 

 - Utrácím své kapesné za online hry 

Výzkum na dané téma 

Vytvořte příběh 

Používejte jednoduchý jazyk 

Vytvořte komiks pomocí Pixton nebo Canva 

 

4 hodiny Prezentace v Powerpointu   

Zpětná vazba / Hodnocení – padlet/Miro 

 

Zeptejte se účastníků na jejich zpětnou vazbu, nejdůležitější 

body by měly být zdokumentovány na Mirovi. 

30 minut    

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.quertime.com/article/14-online-tools-to-create-your-own-comics/
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A
https://www.youtube.com/watch?v=SX72cknyJ7A


 

 

 

3. 

Odrážky 
• Výhody audioknih a podcastů 

• Audiokniha WOWSA - Úvod do pedagogiky pro rodiče, Workshop 4 

• Klíčové webové stránky a aplikace pro vytváření audioknih/podcastů 

• Vytvoření audioknihy/podcastu 

Plán lekcí – vývoj a produkce audioknih a podcastů pomocí dostupného softwaru s otevřeným zdrojovým 
kódem. 
Výsledky učení 
 
 
 

Po úspěšném absolvování tohoto 
modulu školitelé a vychovatelé 

dospělých získají: 

Znalosti Dovednosti Postoje 



 

 

 

• Znalosti o principech a 
výhodách používání 
audioknih při práci s 
rodinami 

• Znalost vybavení, nástrojů 
a softwaru pro tvorbu 
audioknih 

• Znalost zvukových knih 
WOWSA 

• Znalost celého procesu 
tvorby audio knihy 

• Uveďte příklady 
zvukových knih 
aplikovaných za účelem 
rodinného učení 

• Přizpůsobte knihu 
zvukové knize 

• Nahrajte zvukovou 
knihu 

• Vydejte zvukovou knihu 

• Pochopte principy a výhody 
používání audioknih při práci s 
rodinou 

• Ochota zapojit se a dozvědět 
se o možnostech vývoje a 
výroby audioknih 

• Pochopte rozdíly mezi knihou 
a zvukovou knihou 

• Pochopit výrobní proces 
 

 

Plán lekce 
 

 
Obsah - popis 

 
Doba 
trvání 

 
Potřebné 

materiály/vybavení 

Rady/Tipy pro 
pedagogy, které 
mají poskytnout 

účastníkům 

 
Další čtení / Odkaz 
na zdroje 

Úvod – Výhody a výhody audioknih a podcastů 
 
Rozdělte účastníky do menších skupin a požádejte je o 
brainstorming o výhodách a výhodách audioknih a podcastů, 
zejména ve vztahu ke starším lidem. (15 minut) Skupiny by 
měly prezentovat své výsledky, diskutovat o možných 
potížích při uvádění audioknih starším lidem. 

30 minut Tréninkové místo s 
odpočinkovým prostorem 
pro všechny malé týmy. 

 
Flipchart a značky. 

 
Přihlašovací list do 

workshopu. 
 

  
 



 

 

Pera a poznámky pro 
účastníky. 

 
Post it poznámky, pera. 

 
Připravená deska Miró. 

 
Počítač a projektor 

 

Audiokniha WOWSA - Úvod do pedagogiky pro rodiče, 

Workshop 4 

 

Představte audioknihu WOWSA pro starší studenty. 

 

Rozdělte účastníky do menších skupin – podle jejich 

cílových skupin a požádejte je: a) aby zhodnotili workshop 

WOWSA 4 se zaměřením na to, které části workshopů by 

měly být přizpůsobeny potřebám jejich cílové skupiny a jak; 

b) která další témata by mohla být zahrnuta. 

 

Výsledky by měly být zdokumentovány na desce Miro. 

1 hodina Padlet/Miro board, PC, 
letáky – workshop plánu 

lekce 4 

 http://wowsa.eu/  

Klíčové webové stránky a aplikace pro vytváření 

audioknih/podcastů 

 

Zeptejte se účastníků na proces a fáze vytváření zvukové 

knihy. Jaké jsou výhody a nevýhody technologií převodu 

textu na řeč? Jaký je rozdíl mezi audioknihou a podcastem? 

30 minut Flipchart, pera 
 

Miro 

 https://kindlepren
eur.com/how-to-
make-an-
audiobook/  
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Pomocí power pointové prezentace proveďte účastníky 
fázemi vytváření audioknihy/podcastu: výzkum, psaní textu, 
seznámení s dostupnou technologií převodu textu na řeč, 
tipy pro nahrávání 
(https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM), 
vytváření zvukových souborů, úpravy 
(https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ), 
nahrávání souborů (všechny odkazy jsou v prezentaci). 
Účastníci by si měli vytvořit účty na: Spotify / Soundcloud, 
Anchor a YouTube (1 hodina) 
 

Vytvoření nefiktivního podcastu s účastníky: Ve skupinách 

po 3–4 účastnících by si měli vybrat téma, na které by chtěli 

vytvořit další kapitolu stávající zvukové knihy: 

a) Prarodiče vedou svá vnoučata v digitálním světě 

b) Kolik digitálních zařízení pro mé předškolní dítě? 

c) Bezpečnost TikTok 

d) Tlak na získávání lajků 

e) Emoční pohoda online 

f) Online hraní 

(3 hodiny na tvorbu výstupů, 30 minut na prezentaci). 

4,5 
hodiny 

Každá skupina potřebuje 
alespoň jeden notebook/PC 

 
Prezentace v Powerpointu 

Spojení s 
vnoučaty online 

https://www.youtu
be.com/watch?v=6
Fl6kyWpyeQ  
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=9
LLxXovGLFM  
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=F
hNuIUWLTkU  
 
https://www.inter
netmatters.org/ 
 
https://filmora.wo
ndershare.com/vid
eo-editing-
tips/free-audio-
editor.html  
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=h
J7VM9V3CQc  
 
http://wowsa.eu  

Shrnutí: co jsme se naučili? Diskutujte o nástěnce Miro s 

účastníky 

30 minut   https://miro.com/
welcomeonboard/
dThPWGp0UzBTQ2
tVS3ZhZEtFSTBLaT
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