Metodická

Profesní

podpora

RVP, ŠVP

podpora

V této rubrice naleznete:

V této rubrice naleznete:

V této rubrice naleznete:

příspěvky, které jsou významnou podporou
pedagogům při jejich práci
přípravy na jednotlivé vyučovací hodiny,
ale i jiné typy informací
příspěvky vztahující se ke vzdělávacím
oblastem/vzdělávacím oborům jsou řazeny
do pěti částí:

samotný text dokumentu RVP
komentáře k jednotlivým kapitolám
manuál pro tvorbu ŠVP
informace a rady, jak vytvořit vlastní
školní vzdělávací program
zkušenosti pilotních škol
ukázky zpracování ŠVP

příspěvky přesahující rámec jednotlivých
vzdělávacích oblastí a oborů zaměřené na:
pedagogiku
psychologii
didaktiku
řízení učebního procesu
otázky hygieny práce

v rubrice tematické vstupy naleznete
další oblasti:

teorie
praktické náměty
zajímavosti a odkazy
digitální učební materiály
nápady čtenářů

průřezová témata
klíčové kompetence
autoevaluace
hodnocení žáků
nadaní žáci
klima školy
inkluzivní vzdělávání
gramotnost

Vyhledávání pomocí zadaných slov

VyhLEDÁVÁní

Vyhledávání

Portál vzdělávání
Metodický portál www.rvp.cz

RozŠířené hleDání >>>
maPa SeRVeRu >>>

je zaměřen na podporu změn ve výchovně
vzdělávacím procesu
je určen pedagogům předškolního, základního,
gymnaziálního i odborného vzdělávání
uveřejňuje rámcové vzdělávací programy
s komentáři a manuály pro tvorbu ŠVP
přináší praktické náměty do výuky,
příklady dobré praxe
zprostředkovává informace o metodických
a didaktických trendech u nás i v zahraničí
vytváří prostor pro diskusi a přenos
aktuálních informací
uvádí odkazy na literaturu a webové stránky

Vyhledávání prostřednictvím:

sekcí, autora, názvu, klíčových slov
filtrů: vzdělávací období, oblast, obor
očekávané výstupy apod.
archivu

V této nabídce můžete procházet
jednotlivé rubriky daného stupně
vzdělání zvoleného na úvodní straně.

www.rvp.cz

www.nuov.cz

Vyhledávání

Speciálním nástrojem vyhledávání
je souhrnná tabulka.

K hledanému typu příspěvku se dostanete
průnikem:
oborů, doplňujících oborů, průřezových
témat uvedených v levé části tabulky
druhu příspěvku uvedeného v horní části
tabulky
V daném políčku tabulky naleznete aktuální
množství příspěvků.

http://www.rvp.cz/sekce/53

E-mail: rvp@rvp.cz

http://www.rvp.cz/search

Tato skládačka je spolufinancována z prostředků ESF, státního rozpočtu
a rozpočtu hlavního města Prahy.

Diskusní

Staňte se autory portálu!

Diskusní fórum je důležitou komunitní
součástí portálu.
Můžete zde sdílet svoje postřehy, nápady,
postoje a názory na aktuální témata.
Do diskusí vstupují jednotliví odborníci
dané oblasti.
Diskuse jsou moderovány a na závěr
vyhodnoceny.

http://www.rvp.cz/clanek/481/1654

Inspiromat

Pro autory

fórum

METODICKÝ PORTÁL

http://www.rvp.cz/sekce/57

V rubrice pro autory naleznete potřebné
informace:
ke zveřejnění svého příspěvku na portálu
k typu a struktuře daného příspěvku
Kvalita je garantována spoluprací autora
s recenzenty.
Příspěvky jsou honorovány.
V případě dotazů je možné kontaktovat
regionálního koordinátora.
Kontakt naleznete na odkaze:
http://www.rvp.cz/sekce/535

Inspiromat je elektronická verze stolního
kalendáře, která každý týden nabízí nové
inspirativní texty ke vzdělávacím projektům
a aktivitám vycházejícím z průřezových
témat.

http://www.rvp.cz/inspiromat

Stahování

Procházení

Vkládání

učebních materiálů

učebních materiálů

učebních materiálů

hodnocení uživatelů, Komentáře:
Registrovaní uživatelé mohou učební
materiály komentovat a hodnotit.

Úvodní stránka Všechny RVP
základní vzdělávání Jazyk a jazyková
komunikace 2. stupeň Český jazyk
a literatura:
Procházet učební materiály lze podle
struktury rámcových vzdělávacích
programů až do úrovně očekávaných
výstupů.

zařazení materiálu podle RVP:

Každý učební materiál je navázán
na očekávaný výstup dle příslušného
rámcového vzdělávacího programu.
Vkládat nové učební materiály
mohou registrovaní uživatelé,
kteří vyplní podklady pro
uzavření dohody (a vyplacení
honoráře).

Typ souboru
souboru:
Stáhnout:

Stahovat učební materiály může
kdokoli, tedy i uživatel bez registrace.

Materiály jsou k dispozici
ve více formátech.

Registrovaní uživatelé | Seznam:

Procházet profily ostatních uživatelů
může každý registrovaný uživatel.

Profil

Blogy

uživatele

metodika:

Profil uživatele:

Profily uživatelů nabízejí prostor
pro seznámení a navázání
kontaktu s dalšími učiteli.
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http://www.rvp.cz/gympliste

Blog Metodika je informačním
kanálem Metodického portálu
www.rvp.cz

dum.rvp.cz

Založit si vlastní blog může
každý registrovaný uživatel

PILOT G/GP
www.pilotg-gp.cz

www.pilotg-gp.cz

Podpora

Dotazy | Podpora | Spolupráce

nový dotaz

Vstup i bez
registrace

hledání v tématech

Diskusní fóra

klást dotazy ostatním kolegům, požádat o pomoc,
ale také sami odpovídat a poradit
získat zkušenosti ostatních a podělit se s nimi o své
zkušenosti, úspěchy i obavy
obrátit se se svými náměty i problémy
na odborníky
zkusit si internetové aktivity, jejichž
výsledkem jsou užitečné nápady
můžete...
pro výuku
najít spřízněné duše, podporu i radu

V Gymplišti
Diskusní fóra

http://www.rvp.cz/gympliste

http://www.rvp.cz/gympliste

