
Články
na Metodickém portálu
http://clanky.rvp.cz

„Marně hledám materiály pro výuku zeměpisu ČR 
vybízející k přemýšlení. Různé portály nabízejí jen 
samoúčelné křížovky a umělé texty, nad kterými by 
usnul snad i ten nejmotivovanější student.“

Zuzana Loubet del Bayle,
učitelka České školy bez hranic v Paříži

Pokud hledáte zkušenosti pedagogů a nové podně-
ty pro svoji výuku, pak vám mohou přijít vhod články 
z Metodického portálu www.rvp.cz.
Uveřejněné články prošly recenzí a jejich obsah je 
garantován Výzkumným ústavem pedagogickým
v Praze.
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Články se vkládají do on-line editačního prostředí, 
které umožňuje sledovat celý proces publikování.

Nové příspěvky mohou být provázány s jinými moduly
— digitálními učebními materiály (DUM)  a s hesly 
ve Wikipedii (Wiki).

Zveřejněné materiály jsou honorovány.

 Pro více informací
navštivte stránky modulu Články na adrese
http://clanky.rvp.cz
Informace pro autory najdete na stránce 
http://autori.rvp.cz

Kontakt na koordinátora modulu:
Petr Šimek
e-mail: simek@vuppraha.cz
tel.: +420 777 735 460

Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II.
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.



Digitální učební
materiály 
na Metodickém portálu
http://dum.rvp.cz

„Starší čtyřletá dcera si přinesla ze školky DUM. 
Opravdový Digitální Učební Materiál stažený z Meto-
dického portálu a použitý analogově (znalci vědí, že 
v této formě se nejedná o pravé DUMy, ale o PUMy 
neboli Papírové Učební Materiály). Pro vysvětlení 
dodávám, že jsem  s paní učitelkou na téma Metodic-
kého portálu ani DUMů nikdy nehovořil. Patrně ani 
neví, že pracuji ve VÚP. Agitační schůzku přesvědču-
jící o nezbytnosti používání portálu jsem si schová-
val na později. Zdá se, že to není potřeba.“

Ondřej Neumajer,
náměstek ředitelky VÚP

Digitální učební materiály — například pracovní listy 
nebo prezentace — jsou mezi učiteli stále oblíbenější. 
Vyzkoušejte si je ve výuce i vy.
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Každý digitální učební materiál je v souladu s Rámco-
vým vzdělávacím programem (RVP).
DUMy procházejí recenzním systémem, který zaruču-
je jejich kvalitu a obsahovou správnost.
Jsou nástrojem podpory očekávaných výstupů — ne-
nahrazují samotnou výuku, ale vhodně ji doplňují.

Pro více informací
navštivte stránky modulu DUM na adrese 
http://dum.rvp.cz
Informace pro autory příspěvků najdete na stránce
http://autori.rvp.cz

Kontakt na koordinátora modulu:
Tereza Bížová
e-mail: bizova@vuppraha.cz
tel.: +420 245 001 433

Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II.
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.
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Wiki
na Metodickém portálu
http://wiki.rvp.cz

WIKI > Knihovna > Pedagogický lexikon > D >
Divadlo ve výchově

Divadlo ve výchově je edukační systém založený na 
práci s předem připraveným, skutečným divadelním 
představením, které sehrají dospělí profesionálové 
(divadelníci, resp. pedagogové).

Wiki umožňuje všem uživatelům Metodického portá-
lu www.rvp.cz společně vytvářet pedagogické do-
kumenty.
Obsahuje tři části:

Knihovnu s pedagogickým lexikonem a metodo-
logickým slovníkem.
Sborovnu pro sdílení tematických plánů a příprav 
na výuku.
Kabinet s učebními pomůckami.
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Pedagogický lexikon na Metodickém portálu mohou 
rozšiřovat všichni uživatelé portálu.
Wiki obsahuje materiály publikované pod licencí Crea-
tive Commons, která umožňuje jejich veřejné využití.
Obsah modulu Wiki neprochází recenzním systé-
mem.

Pro více informací
navštivte stránky modulu Wiki na adrese
http://wiki.rvp.cz
Návod, jak ve Wiki publikovat, najdete na stránce
http://autori.rvp.cz

Kontakt na koordinátora modulu:
David Pokorný
e-mail: pokorny@vuppraha.cz
tel.: +420 777 769 418

Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II.
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.



Diskuze
na Metodickém portálu
http://diskuze.rvp.cz

 

Nebojte se i vy vyjádřit svoje obavy či názory na si-
tuace ve školním prostředí. On-line diskuze je bez-
pečné prostředí, kde si můžete popovídat s lidmi, 
kteří vám mají co říct 
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Jsem z Moravskoslezského kraje a s cizinci se potká-
vám denně — pracovala a pracuji s dětmi nejen z EU 
zemí, ale taky ze zemí non EU. Mám výhodu v tom, 
že působím v bilingvní škole a přeci jen... nějaké to 
slovíčko anglické je pro malé cizince výborným odra-
zovým můstkem! Učím češtinu pro cizince a léta se 
vztekám, že není nějaká ucelená příručka nebo 
učebnice pro člobrdu, co neumí číst nebo nepozná 
naše písmenka...

Hanka Foltová



Na Metodickém portálu je otevřeno již několik stovek 
diskuzních fór.
Sledovat diskuze a přispívat do nich může v podstatě 
kdokoli bez nutnosti registrace.
Pokud přinášíte téma, o kterém se zatím nediskutuje, 
můžete ho sami založit.

Pro více informací
navštivte stránky modulu Diskuze na adrese
http://diskuze.rvp.cz
Chcete-li se zapojit, vše potřebné najdete na stránce
http://autori.rvp.cz

Kontakt na koordinátora modulu:
David Pokorný
e-mail: pokorny@vuppraha.cz
tel.: +420 777 769 418

Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II.
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.
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Blogy
na Metodickém portálu
http://blogy.rvp.cz

„Když zuřím…
Zuřím. A někdy hodně…
Z chování žáka nebo žáků, z činů vedení školy… a ně-
kdy i sám ze sebe. Jsem zkrátka člověk, který podléhá 
emocím a ne stroj.“

„Modelová situace ve 3. třídě. Aleš ráno přišel do ško-
ly a hned u šaten se popral s Karlíkem. Inu, jsou to 
kluci. Domluvím jim a připomenu třídní pravidla cho-
vání. Dvě hlavičky odkývají vše, co jsem řekl, a vzorně 
odříkají pravidla. Mohu být na svoji výchovu pyšný.“

Zdeněk Brom

Na portálu www.rvp.cz v blozích najdete také známé 
osobnosti z pedagogického světa a praktiky, kteří se 
s vámi podělí o názory na aktuální témata.
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Nově publikované příspěvky jsou zobrazeny na titul
ní stránce Metodického portálu.
Jeden blog může mít zároveň několik autorů a jeden 
autor může vytvářet hned několik blogů.
Modul Blogy přispívá k podpoře komunity uživatelů 
Metodického portálu.

Pro více informací
navštivte modul Blogy na adrese
http://blogy.rvp.cz
Pokud se chcete stát autorem blogu, potřebné informace  
najdete na stránce http://autori.rvp.cz

Kontakt na koordinátora modulu:
David Pokorný
e-mail: pokorny@vuppraha.cz
tel.: +420 777 769 418

Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II.
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.
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Digifolio
na Metodickém portálu
http://digifolio.rvp.cz

„Dobrý den,  
jsem rád, že jste si mě našli. Mám na starosti Digi-
folio po teoretické a obsahové stránce — tedy jeho 
strukturu, využití, naplnění apod. Máte-li dotaz, sem 
s ním, rád odpovím, případně najdu někoho, kdo bude 
znát odpověď.“

Dominik Fellner,
garant modulu Digifolio

Prezentovat vlastní portfolio a sdílet své nápady 
na webu, to je dnes mnohem obvyklejší než kdyko-
li dříve. Digifolio umožňuje komunikovat s přáteli 
na úrovni sociální sítě. Tady je prostor pro vytváření 
prezentací škol a projektů.
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Digifolio umožňuje navazovat kontakty s podobně 
smýšlejícími lidmi.
Své profesní portfolio nabízí v Digifoliu k nahlédnutí 
rovněž autoři Metodického portálu.
Umožňuje uživatelům vytvořit prostor ke zmapování 
svého osobního a profesního růstu.

Pro více informací
navštivte modul Digifolio na adrese 
http://digifolio.rvp.cz
Pokud si chcete založit vlastní Digifolio, potřebné 
informace najdete na stránce http://autori.rvp.cz

Kontakt na koordinátora modulu:
David Pokorný
e-mail: pokorny@vuppraha.cz
tel.: +420 777 769 418

Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II.
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.



E-learning 
na Metodickém portálu
http://elearning.rvp.cz

První dvě třídy se pomalu připravují na vysvědčení.
Naše e-škola zdatně odstartovala tažení za vzdělá-
váním prostřednictvím prvních dvou kurzů...

Metodický portál www.rvp.cz nabízí v modulu 
E-learning dobrou příležitost ke studiu. Vaše další 
vzdělávání se tak může obejít bez časově náročných 
přesunů.

ortálu



Do konce roku 2011 bude nabídnuto 15 e-learningo-
vých kurzů.
Všechny kurzy jsou akreditované a jejich první běhy 
jsou pro pedagogy zdarma.
Kurzy jsou vedené tutorem a jejich součástí jsou dvě 
prezenční setkání.

Pro více informací
navštivte modul E-learning na adrese
http://elearning.rvp.cz
Více se o kurzu dozvíte v jeho katalogovém listu.

Kontakt na koordinátora modulu:
Vojtěch Hurych
e-mail: hurych@vuppraha.cz
tel.: +420 777 732 247

Metodický portál www.rvp.cz je součástí projektu METODIKA II.
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.


