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Vytváření nápadů – dokumentování pokroku



Úvod do pedagogiky pro rodiče

PROČ?

Dosáhnout integrace rodičů do digitálního života jejich dětí a jejich schopnosti podporovat a 

vzdělávat nejmladší a nejstarší členy svých rodin v otázkách souvisejících s digitální a mediální 

gramotností.

Podporovat roli rodičů jako facilitátorů učení v modelu rodinného učení.

Rodiče by měli rozvíjet porozumění problémům souvisejícím s online výukou a používáním 

dynamických online nástrojů.

JAK?

Poskytováním základních pokynů rodičům o osvědčených pedagogických přístupech a pokynech 

pro bezpečné používání online.



Úvod do pedagogiky pro 

rodiče

4 WORKSHOPY

• Osvědčené postupy v oblasti digitální gramotnosti pro rodiny

• Pokyny pro bezpečné používání online

• Použití Family LearninGToolkit projektu WOWSA

Příručka lektora

Power PointPrezentace

LekcePlány



Pedagogický program

http://wowsa.eu/


Rodinné učení

Rodinné učení povzbuzuje členy rodiny, aby se učili společně jako rodina a v rámci 

rodiny, se zaměřením na mezigenerační učení. Rodinné vzdělávací aktivity mohou být 

také speciálně navrženy tak, aby umožnily rodičům naučit se, jak podporovat učení 

svých dětí. „Rodinné učení je účinná metoda zapojení a učení, která může podporovat 

pozitivní postoje k celoživotnímu učení, podporovat socioekonomickou odolnost a čelit 

znevýhodnění ve vzdělávání.“*

(*Zapojení rodičů a rodin – sada nástrojů pro odborníky z 

praxehttps://education.gov.scot/improvement/learning-resources/zapojení-rodičů-a-rodin-sada 

nástrojů-pro-praktiky/)

https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/engaging-parents-and-families-a-toolkit-for-practitioners/


Rodinné učení:

Analýza vzdělávacích potřeb

PROČ?

• Na vyplnit mezeru mezi tím, co je a co by mělo být.

• K hlubšímu pochopení potřeb rodiny.

• Být schopen přizpůsobit zdroje WOWSA a vyhovět potřebám rodiny.

• Zvýšit sebevědomí rodičů zapojit se do učení svého dítěte.

JAK?

Prováděním průzkumů vyhodnocování potřeb, rozhovorů a cílových skupin.



WOWSA kurikulum digitální 

gramotnosti pro rodiče

PROČ?

• podporovat rodiče, aby převzali roli vychovatele v rámci své rodinné jednotky, aby se tímto 

tématem zabývali;

• umožnit rodičům vypořádat se s „rodinnou digitální propastí“ v rámci své vlastní rodinné 

jednotky;

• umožnit rodičům rozvíjet jejich vlastní digitální a mediální gramotnost a podporovat nejmladší a 

nejstarší členy jejich rodiny v tom, abystejný;

• to nabízet kreativní média a metodologii jako způsob, jak přilákat rodiče.

JAK?

Obsahprogramobsahuje šest modulů a tři adresypředmět oblasti:

• digitálnígramotnost,

• média gramotnost,

• sociálnímédia gramotnost.



WOWSA kurikulum digitální 

gramotnosti pro rodiče

6 MODULŮ:

- PLÁNY LEKCE

- PREZENTACE V POWER POINTU

- SAMOŘÁDNÝ PLÁN UČENÍ

- KRÁTKÉ ÚVODNÍ VIDEO KE KAŽDÉMU MODULU



Poskytování kurikula digitální 

gramotnosti WOWSA pro 

rodiče

http://wowsa.eu/#learning%20materials
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Pomocí vzdělávacího komiksu můžeme přenášet informace, sdělovat pojmy, prezentovat 

fakta a zároveň se zabývat společenskými tématy.

Prezentace komplexní informace v rámci vyprávění může usnadnit pochopení určitého 

tématu; můžeme zapojit osoby s nižší úrovní gramotnosti.





▰ Komiksové stripy
▰ Interaktivní časopisy
▰ Audioknihy

Sada nástrojů pro rodinné učení

Sada nástrojů obsahuje tři typy výukových zdrojů:



ThE FamilyLvydělávatToolkit představuje výukové materiály odpovídající věku pro 
rodinné příslušníky tří různých věkových skupin:

▰ Komiksy, které podporují bezpečné online aktivity pro děti ve věku 8–12 let. 
Tyto kreslené komiksy identifikují nebezpečí internetu a nabízejí řešení, jak 
zasáhnout proti online hrozbám.

▰ Vysvětlující videa, svépomocné zdroje, hry a hádanky jsou prezentovány 
prostřednictvím interaktivního digitálního časopisu pro teenagery a mladé 
dospělé ve věku 13–20 let.

▰ Řada audioknih pro starší dospělé studenty a prarodiče, které upozorní na 
konkrétní rizika a úskalí, se kterými se mohou starší dospělí setkat online.

Sada nástrojů pro rodinné učení



Komiksy pro děti ve věku 8 - 12 let



Pojďme udělat

Komiks!

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SX72cknyJ7A



Úkol

Vytváření

komiksu
Vyberte téma z:

-Tik tok Výzva

- Nesnáším rodičovství

- Paníze na online hry

Výzkum v oblasti a téma

Vytvořit příběh

Používejte jednoduchý Jazyk

Vytvořit komiks podle použitím Pixton nebo Canva



Obsah
▪ Výhody a výhody audioknih

▪ Audiokniha WOWSA - Úvod do pedagogiky pro rodiče, Workshop 3

▪ Klíčové webové stránky a aplikace pro vytváření audioknih/podcastů

▪ Vytvoření nefiktivního podcastu s účastníky
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Audioknihy a podcasty…
výhody pro seniory

Audioknihu/podcast můžete poslouchat kdykoli a kdekoli – doma, v autě,

ve veřejné dopravě pomocí počítače nebo jiného digitálního zařízení….



Úvod do pedagogiky pro
Rodiče – workshop4

Použití rodinného učení

Toolkit projektu WOWSA



Audioknihy pro starší dospělé studenty a prarodiče
Sada nástrojů pro rodinné učení poskytuje řadu audioknih pro starší 
dospělé studenty a prarodiče na devět témat. Tyto zdroje mají za cíl 
upozornit na některá specifická rizika a úskalí, kterým jsou starší lidé na 
internetu náchylní, a na to, co mohou udělat pro zmírnění hrozeb, kterým 
čelí v digitálním světě.

▰ Dezinformace, falešné zprávy a ověřování faktů
▰ Nebezpečí nadměrného sdílení online

Nyní si pustíme praktickou ukázku dvou audioknih:



Klíčwebové stránky a aplikace na

vytváření audioknih/ podcastů

https://anchor.fm/
https://www.aflorithmic.ai/
https://www.spreaker.com/
https://www.bearaudiotool.com/


Vytváříme audioknihy a

podcasty
Výzkum

Dostupné technologie převodu textu na řeč

Záznam https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM

rozdíl mezi Zvukovými formáty:

WAVsoubory: MP3soubory: M4Bsoubory

Editace https://www.youtube.com/watch?v=6Fl6kyWpyeQ

Nahrávání a soubory

Sndup/Youtube/Soundcloud/Spotify/

https://www.youtube.com/watch?v=9LLxXovGLFM
https://www.youtube.com/watch?v=Ami03xXr3-M
https://www.youtube.com/watch?v=E79IZYEjQgA
https://www.youtube.com/watch?v=hJ7VM9V3CQc
https://www.youtube.com/watch?v=r6mQ_8-hSTg
https://www.aflorithmic.ai/text-to-speech-api?gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hm00GOXzJNCOUX7mfykVDu9aBvXV8gCzVpFK1_Oxon4cHx93LMNKDghoCtwUQAvD_BwE


Úkol Vytvořit podcast

Vyberte atéma z:

a) Prarodiče vedou svá vnoučata v digitálním světě

b) Kolik digitálních zařízení pro mé předškolní dítě?

C)Tik tok bezpečnost

d) Tlak na získávání lajků

e) Emoční pohoda online

f) Online hraní

Výzkum v oblasti a téma

Připravit a text

Záznam, Upravit a nahrát na vytvořené účty

Podíl a odkazy na Miro



Program dalšího vzdělávání pro pedagogy 

dospělých na Miro – pokrok v učení

https://miro.com/welcomeonboard/dThPWGp0UzBTQ2tVS3ZhZEtFSTBLaTZwUlRKd2VrZUoxU1l6YTVaSFdPMHIxRWlyZ0c3dmFsMG5Kd2IxdTlMRXwzMDc0NDU3MzU4NjYxNTUwMTQw?invite_link_id=530276777431
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„Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje 

podporu obsahu, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být 

zodpovědná za jakékoli použití informací v ní obsažených.“

Číslo projektu:2020-1-AT01-KA204-077958

Děkuji!


