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VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE
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Královehradecký, Liberecký a Pardubický kraj
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Hledáte
náměty a nápady
využitelné ve vaší výuce?
Chcete své nápady
sdílet s ostatními?

Pak je tu pro vás

METODICKÝ
PORTÁL

Karlovarský, Plzeňský a Ústecký kraj
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Metodický por
portál jee sspoluﬁnancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem
počte České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání

Metodický portál
www.rvp.cz
Je prostor pro učitele předškolního, základního,
gymnaziálního, speciálního a odborného
vzdělávání, kteří hledají, tvoří a rádi se dělí
o své zkušenosti
Je prostorem pro diskusi o aktuálních tématech
ve školství
Obsahuje přes 4 500 metodických, didaktických
a informativních příspěvků
Denně zde najdete nejméně osm nových
příspěvků
Kvalita zveřejňovaných příspěvků je garantována
spoluprací autora s recenzenty
Všechny materiály jsou k dispozici zdarma

Digitální učební materiály
dum.rvp.cz
Jsou určené přímo žákům
Byly vyzkoušeny v praxi
Můžete je upravovat pro své potřeby
Jsou přehledně tříděné
Nabízí přes 1200 pracovních listů, prezentací,
ﬁlmových a zvukových ukázek
Jsou prvním samostatným modulem Metodického
portálu

Staňte se i vy autory
Metodického portálu!

Staňte se registrovaným
uživatelem

Vytváříte výukové materiály pro své žáky? Umíte své zkušenosti
z praxe zpracovat do podoby metodik či informativních textů?
Pak nám určitě nabídněte své texty – publikované texty jsou
honorované.

Vracíte se často na stránky Metodického portálu?
Zařazujete do svých hodin digitální učební materiály?
Vyzkoušeli jste některý z publikovaných praktických námětů?
Pokud ano, využijte možnosti bezplatné registrace
na našich stránkách.

Na Metodickém portálu v rubrice PRO AUTORY (http://www.
rvp.cz/sekce/57) naleznete potřebné informace:

Máme zájem o tyto příspěvky:
náměty pro výuku
integrované vyučovací předměty
školní projekty
průřezová témata v praxi
rozvíjení klíčových kompetencí
autoevaluační činnost školy
hodnocení žáků
klima školy
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
rozvoj nadaných žáků

Získáte tak možnost ovlivnit a dotvářet obsah portálu:
hodnocením publikovaných materiálů
připojováním komentářů
vytvářením vlastních kolekcí materiálů
psaním blogu
Registrace je také prvním krokem k tomu stát se autorem.

V případě dotazů se obracejte na svého regionálního
koordinátora, popř. na realizační tým Metodického portálu.

Zaregistrovat se můžete na stránce

http://uzivatele.rvp.cz
Stačí vyplnit vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

