
Proměna Buddies programu po distančním vzdělávání 

Program vzájemného učení a vrstevnické podpory v ZŠ SMART vznikl před epidemií koronaviru jako 

nástroj budování školní komunity a vrstevnického učení. Nečekaný přechod na distanční výuku dal 

vzniknout on-line podobě programu, která si u dětí i učitelů získala velkou oblibu. Nyní zpátky ve škole, 

škola pracuje na optimálním propojení toho nejlepšího z obou podob programu Buddies. Naše 

zkušenosti a nové nápady mohou být cennou inspirací pro vrstevnické učení i v dalších školách.  

Mgr. Klára Koubská, ředitelka ZŠ SMART, Roudnice nad Labem  

 

Továrna na zprávy aneb Jak funguje ČTK 

Co je ČTK? Jak vznikají zprávy a ke komu směřují? Dozvíte se to na mediálním workshopu Akademie ČTK, 
který je určen žákům druhých stupňů základních škol a středoškolákům. Na workshopu vysvětlujeme 
dětem, co je tisková agentura, jak funguje, jak v ní vznikají zprávy, proč jsou důležité zdroje a jak s nimi 
agenturní novináři pracují. Ukážeme, jak rozeznat objektivní zprávy od názorů, polopravd a výmyslů. Děti 
se učí vymyslet dobrý titulek, hrají si na editora a hledají chyby v krátkých zpravodajských textech.  

Navíc se dozvíte více o kurzu pro učitele, který připravila Akademie ČTK speciálně pro ně.  

Martina Vašíčková 

 

MUPy online jako nástroj k rozvoji klíčových kompetencí žáků i řízení výuky a školy 

 

Škola v aktuálním světě má být místem, kde se děti učí pro život, že „Náš svět je i můj projekt.“ Taková 

škola vyžaduje inovativní přístupy, které rozvíjí nejen znalostní potenciál dětí, ale i jejich životní 

dovednosti - kompetence. Představíme vám konkrétní nástroj pro jejich rozvíjení ve výuce - Mapy 

učebního pokroku klíčových dovedností i online prostředí (www.mupyonline.cz), které napomáhá 

plánování, realizaci výuky i formativnímu hodnocení šesti klíčových kompetencí. Prostředí je součástí 

uceleného systému, který zahrnuje i mapy profesního rozvoje pro pedagogy a mapu kvality školy. Ten 

tak může vaší škole sloužit nejen k rozvoji kompetencí žáků, ale i ke sledování rozvoje pedagogů i celé 

školy. 

Mgr. Andrea Vedralová 

 

Co je eTwinning? 

Chcete nabídnout svým žákům spolupráci s evropskými vrstevníky, abyste jim i sobě zpestřili výuku? 

Máte nápad na mezinárodní online projekt a hledáte partnery podobného zaměření? Nebo naopak 

nevíte, kde a jak začít? Odpovědi na Vaše otázky získáte na tomto workshopu. 

Hojková 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mupyonline.cz%2F&data=04%7C01%7Cnadezda.eretova%40wolterskluwer.com%7Ca74e7a9f396c41a5de1308d967e4d075%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637655054725964565%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CnScRBq4o8SftMaOg2t8sB7yANUxPEV%2FZqEpImoaMXg%3D&reserved=0

