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Co je to webinář? 

 
1. Webinář neboli online seminář je způsob internetové komunikace 

a vzdělávání přes internet. 
 

2. Je vedený lektorem, který optimálně kombinuje přednosti osobního 
a e-learningového vzdělávání. 

 
3. Jedná se o alternativu k běžnému fyzickému školení, která má převážně 

informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost  
na konkrétním místě.  

 

Výhody webináře 

 
 Pohodlí. 
 Šetříte svůj čas. 
 Kvalita. 
 Vzděláváte se. 
 Zjistíte, že webináře jsou lepší než televizní seriály. 

 

Hodnocení webinářů 

 
"Webinář doporučuji. Je velice přijatelná cena, z pohodlí domova, možnost přímé 
komunikace s lektorem, dle mého názoru se zúčastnění více zapojí do diskuse, možná je 
někomu nepříjemné vystupovat před větším množstvím lidí. Absolvovala jsem webinář 
poprvé a jsem nadšená. bylo to opravdu přínosné, pohodlné... Pro zaměstnavatele velice 
přijatelné cenově, bez proplácení cestovného apod. Opravdu vřele doporučuji i tento 
způsob DVPP, který zcela určitě využiji i v budoucnu." 
Bc. Štefanie Plešingerová, DiS., MŠ Pátek 
 

"Webinář byl velmi zajímavý a prakticky zaměřený na řešení situace, kterou známe téměř 
všichni. Lektorka dokázala účastníky aktivně zapojit do diskuze a poradit, jak předejít 
stresům, s nimiž se řada z nás potýká." 
PhDr. Bohumila Sedláková,  
 

"Rozhodně doporučuji webináře Eduwork, přinášejí aktualizované informace!" 
Lucie Čechová 
 
Více informací o průběhu webinářů ZDE 

mailto:info@eduwork.cz
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Naši lektoři 
 
Mgr. Petra Pšeničková, DiS.  
speciální pedagog 

 lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní 
docházky 

 lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků 

 absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na   

          PedfUK v Praze  

 9 let praxe v oblasti speciální pedagogiky 

 

 

Mgr. Pavla Sýkorová 
                                  

 

 lektorka interaktivního vzdělávání  

 učitelka na základní škole (M - Z - I) 

 metodik a ICT koordinátor 

 lektorka seminářů a webinářů zaměřených na efektivní 
využívání ICT ve výuce a finanční gramotnost 

 vítězka celostátní soutěže o interaktivní výukový materiál 

 

                          

Bc. Lenka Polášková 

 učitelka mateřské školy  

 absolventka prointegrativní speciální pedagogiky 

 autorka odborných textů problematiky předškolní výchovy 
a vzdělávání 
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Mgr. Markéta Špinková 
 

 lektorka seminářů a webinářů v oblasti vzdělávání učitelů AJ 
 

 metodička a konzultantka (výuka anglického jazyka) 
 

 absolventka pedagogické fakulty oboru anglický jazyk 
 

 praxe ve školství v různých zemích 

 
 
 
 
Mgr. Ivana Hrubá Eliášová 

 

 praxe 22 let ve školství 

 lektorka softwaru SmartBoard, StarBoard 

 autorka metodických manuálů  

 autorka výukových CD (Na našem dvoře, Hrajeme si, 
Veselé hraní...) 

 

 

 

Mgr. Vanda Vaníčková 

 absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 

 studentka doktorského studia Univerzity Palackého v 
Olomouci (obor Pedagogika) 

 členka autorského týmu nové učebnice pro Výchovu k 
občanství, lektorka projektu na základních školách 

 vedoucí a organizátorka volnočasových aktivit 
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Ing. Hana Fialová 

 

 vystudovala VŠB – Technickou univerzitu, ekonomické 
fakulty, obor podnikatelství a managementu 

 kvalifikovaná lektorka vzdělávání dospělých v České a 
Slovenské republice, Filozofická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci 

 zkušenosti s lektorskou činností ve školském i firemním 
prostředí 

 

 

 
 
Mgr. Petra Boháčková 

 

 

 učitelka na ZŠ (fyzika, angličtina, environmentální výchova) 

 zkušenosti s využitím tabletů ve výuce 

 ambasadorka eTwinningu a European Schoolnet 

 členka Rady starších metodického portálu  

 

 

 
Ing. Jaroslav Musil 

 

 absolvent VUT Brno – technická kybernetika 

 pedagogické doplňkové vzdělání 

 absolvent ZUŠ, obor kytara 

 aktivní hudebník, aranžér, hudební režie, nahrávací studio 

 překladatel zahraničních odborných materiálů, manuály, 
příručky, články a testy v časopisech 
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Mgr. Rudolf Hadrava 

 

 lektor / konzultant v oboru komunikačních, 
obchodních a manažerských dovedností 

 

 20 let praxe v různých pozicích ve vzdělávání, 
obchodě a finančně poradenské činnosti 
(školství, finančnictví, pojišťovnictví) 

 

 při seminářích vychází z nových poznatků i 
vlastní praxe 
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Předškolní vzdělávání 
 

Jak rozvíjet motoriku u předškoláků? 

 

Lektor: Mgr. Petra Pšeničková, DiS. 
 
Proč se na webinář přihlásit? 
 
Jak pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné? Cílem webináře je 
ukázat, jak se mohou děti v předškolním věku rozvíjet, aby měly dobře zvládnuté 
dovednosti v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky. „Kreslení má velký 
význam pro později osvojovanou dovednost psaní. Grafomotorika se u předškolního dítěte 
rozvíjí v závislosti na mnoha psychomotorických funkcích – vliv na ni má mentální vyspělost 
dítěte, zrakové a prostorové vnímání, lateralita, paměť, pozornost, úroveň jemné a hrubé 
motoriky.“ Oslabení výše zmíněných oblastí bývá zdrojem snížené schopnosti naučit se 
čtení, psaní a počítání a také podkladem pro vznik specifických poruch učení. 
Co se na webináři dozvíte? 

 Co by dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy? 

 motorika – teoretický základ, kategorie 

 hrubá motorika – ukotvení v RVP pro PV, aktivity 

 jemná motorika – procvičování prstů, procvičování prstů ve spojení s říkankou, 
procvičování prstů pomocí roličky od toaletního papíru a krabiček od sýra … 

 grafomotorika – zásady práce s pracovním listem, vhodné psací náčiní, ukázka 
uvolňovacích cviků – závodní dráhy, jednotažky; ukázka grafomotorických prvků 
předcházejích tvarům písma; ukázka dětské kresby a grafomotorických prvků; 
zapojení obou mozkových hemisfér – „křížení“ 

 oslabení v oblasti motoriky a jeho vliv na osobnost dítěte 

 diskuze, výměna zkušeností 

 Veškeré informace účastníci získají v prezentaci, kterou zašlu e-mailem ihned po 
absolvování webináře. 

 

Termín: 8. ledna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitelé MŠ, učitelé 1. tříd ZŠ, učitelé přípravných tříd, rodiče předškoláků 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 

http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/416-jak-rozvijet-motoriku-u-predskolaku-
webinar.aspx 

mailto:info@eduwork.cz
http://www.eduwork.cz/
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/416-jak-rozvijet-motoriku-u-predskolaku-webinar.aspx
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Jak vytvořit IVP v MŠ 
 
Lektor: Bc. Lenka Polášková 
 
Webinář zaměřený na tvorbu individuálního vzdělávacího plánu v mateřské škole, 
s praktickými tipy, náměty, novinkami z oblasti legislativy a zkušenostmi lektorky z přímé 
pedagogické praxe. 
 
Co se na webináři dozvíte? 
 

 Tvorba IVP v Mš – kdy ano, kdy ne. 

 Podmínky pro tvorbu IVP v Mš. 

 Legislativní rámec tvorby IVP v Mš. 
 

 
Termín: 15. ledna 2014 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele MŠ 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/473-jak-vytvorit-ivp-v-ms-webinar.aspx 

mailto:info@eduwork.cz
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Jak rozvíjet předmatematické představy u předškoláků? 

 

Lektor: Mgr. Petra Pšeničková, DiS. 
 
Proč se na webinář přihlásit? 
Jak pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné? Cílem webináře je 
ukázat, jak se mohou děti v předškolním věku rozvíjet, aby měly dobře zvládnuté 
dovednosti v oblasti předmatematických představ. „Předmatematické představy jsou 
základem pro utváření matematických představ; matematika je prostředkem i výrazem 
rozvoje myšlení, logického uvažování. Předškolní dítě potřebuje rozvinout mnoho 
schopností a dovedností, které jsou posléze předpokladem ke zvládání učiva matematiky, a 
tím i vytváření kladného vztahu k matematice: motorika, zrakové a sluchové vnímání, 
prostorové a časové vnímání, řeč.“ Oslabení výše zmíněné oblasti bývá zdrojem snížené 
schopnosti naučit se počítání a také podkladem pro vznik specifických poruch učení. 

Co se na webináři dozvíte? 

 Co by dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy? 

 předmatematické představy – teoretický základ, kategorie PP 

 PP - představa o množství (počítání předmětů v dané skupině) 

 PP – porovnávání, práce s pojmy a vztahy (malý-velký, hodně-málo, menší-větší 
apod.) 

 PP – třídění dle určitých kritérií a tvoření skupin (podle druhu, barvy, velikosti, tvaru) 

 PP – uspořádání, řazení prvků (seřadí prvky podle velikosti, první-poslední,…) 

 oslabení v oblasti předmatematických představ a jeho vliv na osobnost dítětě 

 diskuze, výměna zkušeností 

 tipy na výrobu pomůcek 

 veškeré informace účastníci získají v prezentaci, kterou zašleme e-mailem po 
absolvování webináře 

Termín: 5. února 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitelé MŠ, učitelé 1. tříd ZŠ, učitelé přípravných tříd, rodiče předškoláků 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/415-jak-rozvijet-predmatematicke-predstavy-u-

predskolaku-webinar.aspx 

 

mailto:info@eduwork.cz
http://www.eduwork.cz/
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Metody a formy práce pro děti s SPCH 

 
 

Lektor: Bc. Lenka Polášková 
 
Prakticky zaměřený webinář, ve kterém se lektorka podělí o své zkušenosti s integrací dětí 
se syndromem hyperaktivity do třídy „běžné mateřské školy“. 
 
Co se na webináři dozvíte? 
 

 Organizace dne v Mš. 

 Spolupráce s rodiči dítěte. 

 Nejčastější chyby ve výchovně – vzdělávacích strategiích učitelky mateřské školy. 
 

Termín: 17. února 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele MŠ, asistenty pedagoga 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/474-metody-a-formy-prace-pro-deti-s-spch-
webinar.aspx 

mailto:info@eduwork.cz
http://www.eduwork.cz/
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Jak rozvíjet zrakové vnímání u předškoláků? 

 

 

Lektor: Mgr. Petra Pšeničková, DiS. 
 
Proč se na webinář přihlásit? 
Jak pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné? Cílem webináře 
je ukázat, jak se mohou děti v předškolním věku rozvíjet, aby měly dobře zvládnuté 
dovednosti v oblasti zrakového vnímání. „Zrakem přijímáme nejvíce informací z našeho 
okolí. Zrak je prostředníkem poznávání hmotného světa i prostředkem komunikace. Úroveň 
zachycení a zpracování zrakových vjemů ve školním věku významnou měrou poznamenává 
čtenářské a další dovednosti. Dobré zrakové vnímání je předpokladem mimo jiné k 
úspěšnému zvládnutí čtení a psaní písmen, slabik, slov, číslic a čísel.“ 
Co se na webináři dozvíte? 

 Co by dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy? 

 zrakové vnímání – teoretický základ, kategorie ZV 

 vnímání barev a tvarů – přiřazování a pojmenování odstínů barev 

 zrakové rozlišování – Práce s pracovním listem: vyhledávání dvou shodným obrázků 
na listu, vyhledávání v jednom řádku obrázek lišící se detailem, horizontální či 
vertikální polohou. Vyhledávání detailu, jiné horizontální či vertikální polohy ve 
dvojici obrázků. Práce s písmeny, obrázkové loto, obrázek ze špejlí. 

 zraková analýza a syntéza – skládání obrázku na předlohu, vedle předlohy bez 
předlohy (ze 2, 4, 6 a více částí). 

 figura a pozadí 

 oční pohyby 

 zraková paměť – Kimovy hry, pexeso 

 oslabení v jednotlivých oblastech zrakového vnímání a jeho vliv na osobnost dítěte 

 ukázky pomůcek, tipy na výrobu pomůcek 

 diskuze, výměna zkušeností 

 veškeré informace účastníci získají v prezentaci, kterou zašleme e-mailem po 
absolvování webináře 
 

Termín: 5. března 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele MŠ, učitelé 1. tříd ZŠ, učitelé přípravných tříd, rodiče předškoláků 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/420-jak-rozvijet-zrakove-vnimani-u-predskolaku-

webinar.aspx 
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Dokumentace v MŠ – Inovujeme portfolio dítěte 

 

 
Lektor: Bc. Lenka Polášková 
 
Všichni víme, že jej máme mít…Problémem se však stává obsahové pojetí. Jak protfolium 
dítěte v mateřské škole zpracovávat tak, aby pro nás nebylo jen „hromadou zbytečného 
papíru“?. Efektivně a tudíž pohodově…. 
 
 
Co se na webináři dozvíte? 
 

 Obsahové pojetí portfolia. 

 Třídění dětských prací a výstupů z projektových činností. 

 Typologie portfolií. 
 

 
Termín: 8. dubna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele MŠ 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/477-dokumentace-v-m%C5%A1-inovujeme-
portfolio-ditete-webinar.aspx 
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Výběr učebnic angličtiny pro mateřské školy 

 
Lektor: Mgr. Markéta Špinková 
 
Kroužky angličtiny se stávají čím dál častější součástí předškolní výchovy. Vzhledem ke 
specifičnosti učebních možností předškolních dětí je příprava opravdu efektivních lekcí 
velmi náročná. Klíčovou částí je výběr vhodných učebnic, které nám poskytnou dostatek 
adekvátních materiálů a zároveň nám pomohou propojit aktivity s výstupy Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 
 
Ve webináři budeme hovořit o tom, jaké parametry by měly učebnice splňovat, a na 
praktických ukázkách (učebnice My Little Island) si ukážeme propojování aktivit z učebnice s 
RVP PV. 

 

 

 
Termín: 20. dubna 2015 v čase 19:00 – 20:00 
Určeno pro: učitele MŠ 
Cena za osobu: 100 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/483-vyber-ucebnic-anglictiny-pro-materske-skoly-

webinar.aspx 
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Využití aromaterapeutických prostředků u dětí se sydromem hyperaktivity 

 a motorického neklidu 
 
 

Lektor: Bc. Lenka Polášková 
 
Význam doteku u dítěte může být mnohem významnější, než si dokážeme představit… 
Relaxace a možnosti relaxačních technik u dětí od narození po období předškolního věku. 
  
  
Oblasti, na které naleznete odpověď: 
 

 Poruchy emocí a chování v předškolním věku. 

 Aromaterapie a její specifika. 

 Základy práce s aromaterapeutickými oleji při relaxačních technikách u dětí 0 – 6 
let. 

 
 

 

Termín: 3. května 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele MŠ, asistenti pedagoga, rodiče 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/431-vyuziti-aromaterapeutickych-prostredkuu-
deti-se-syndromem-hyperaktivity-a-motorickeho-neklidu-webina.aspx 
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Dokumentace v MŠ - Jak efektivně napsat hodnocení dítěte 
 

Lektor: Bc. Lenka Polášková 
 
V současné době je trendem a nezbytností integrace dětí se vzdělávacími potřebami do 
kolektivů „běžných“ mateřských škol. Pedagogická praxe si proto žádá znalosti z oblasti 
speciálně – pedagogické problematiky a to nejen konkrétní postupy výchovně – vzdělávací 
práce, ale taktéž adekvátní schopnosti v oblasti vedení pedagogické dokumentace a 
spolupráce pedagogů s rodiči a institucemi školských, poradenských pracovišť. 
 
Co se na webináři dozvíte? 
 

 Za jakých podmínek vytváříme hodnocení dítěte. 

 Konkrétní postupy tvorby hodnocení „krok za krokem“. 

 Náměty a inspirace pro pedagogickou praxi. 

 Nejčastější chyby při tvorbě hodnocení dítěte. 
  
 
Termín: 6. května 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele MŠ 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/476-jak-efektivne-napsat-hodnoceni-ditete-
webinar.aspx 
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Jak rozvíjet orientaci u předškoláků? 
 
Lektor: Mgr. Petra Pšeničková, DiS. 
 
Jak pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné? Cílem webináře je 
ukázat, jak se mohou děti v předškolním věku rozvíjet, aby měly dobře zvládnuté 
dovednosti v oblasti prostorového vnímání a vnímání časového sledu. “Dobrá orientace v 
prostoru usnadňuje každodenní život. Uspořádáváme si své blízké okolí, orientujeme se ve 
vzdálenějším prostoru. Vnímání času má vliv na rozvržení učiva na krátkodobé cíle a cíle v 
delším časovém horizontu, v budování učebních strategií, v zautomatizování opakujících se 
činností, v písemné práci na rozvržení si pořadí kroků a odhadu časové dotace na splnění 
jednotlivých úkolů apod.“ 

 

Co se na webináři dozvíte? 

 Co by dítě mělo umět před nástupem do 1. třídy? 

 Prostorové vnímání a vnímání času – teoretický základ, oblasti – které při rozvoji 
orientace sledujeme 

 Orientace v prostoru = pojmy nahoře/dole, předložkové vazby na – do – v, níže/výše, 
vpředu/vzadu, předložkové vazby před – za – nad – podle – vedle – mezi, 
daleko/blízko, orientace v okolí, pojmy první – poslední – uprostřed – předposlední, 
pojmy hned před/hned za, pojmy vpravo/vlevo na vlastním těle – umístění předmětu 
– dvě kritéria 

 Orientace v čase = činnosti obvyklé pro ráno – dopoledne – poledne – odpoledne – 
večer, pojmy dříve – později, pojmy nejdříve – předtím – nyní – potom, orientace ve 
dnech týdnu, činnosti obvyklé pro roční období, pojmy včera – dnes – zítra, pojmy 
předevčírem - pozítří 

 oslabení v oblasti orientace a jeho vliv na osobnost dítěte 

 diskuze, výměna zkušeností 

 tipy na výrobu pomůcek 

 veškeré informace účastníci získají v prezentaci, kterou zašleme e-mailem po 
absolvování webináře 

 

Termín: 28. květen 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele MŠ, učitelé 1. tříd ZŠ, učitelé přípravných tříd, rodiče předškoláků 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/490-jak-rozvijet-orientaci-predskolaku-
webinar.aspx

mailto:info@eduwork.cz
http://www.eduwork.cz/
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/490-jak-rozvijet-orientaci-predskolaku-webinar.aspx
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/490-jak-rozvijet-orientaci-predskolaku-webinar.aspx


 
 
 

 
 Sídlo: Eduwork o.s., Bedřicha Václavka 981/9, 700 30 Ostrava - Bělský les 

Telefon: 775 355 461, IČO: 22676295, Email: info@eduwork.cz, Web: www.eduwork.cz 

 

Angličtina 

Zapojení četby do výuky angličtiny  
 

 

Lektor: Mgr. Markéta Špinková 
 
Četba knih je podstatnou součástí učebního procesu a osobnostního rozvoje. Rádi bychom 
proto pomohli našim studentům vytvořit si ze čtení příjemný zvyk. Zapojení četby knih v 
angličtině do hodin pomůže našim studentům nejen s rozvojem čtecích dovedností, 
podpoří zároveň rozšiřování jejich anglické slovní zásoby, znalost nejčastějších jazykových 
struktur, seznámí je se zásadními tituly anglické literatury a podpoří propojení angličtiny s 
reálným životem. Na webináři se na praktických příkladech ze zjednodušené četby 
Penguin společně podíváme na to, jak lze efektivně využívat anglickou beletrii v hodinách 
angličtiny. 
 
 

Termín: 16. února 2015 v čase 19:00 – 20:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 100 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/481-zapojeni-cetby-do-vyuky-anglictiny-
webinar.aspx 
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Učební styly našich žáků a jejich efektivní využití v praxi 
 

Lektor: Mgr. Markéta Špinková 

 

Jste dobří v používání map? Zpíváte si v koupelně? Tančíte rádi? Odpovědi na tyto otázky 
Vám mohou napovědět, jaký je Váš učební styl. Znalost učebního stylu pomáhá volit 
nejefektivnější strategie učení. Na webináři si ukážeme, jak zjistit učební styl našich žáků a 
jaké typy aktivit v závislosti na učebních stylech akcentovat. Ve webináři budou použity 
praktické ukázky z učebnice pro druhý stupeň Next Move, která rozdělení dle učebních 
stylů využívá. 
 

 

Termín: 2. března 2015 v čase 19:00 – 20:00 
Určeno pro: učitele 2. stupně ZŠ 
Cena za osobu: 100 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/482-ucebni-styly-nasich-zaku-a-jejich-
efektivni-vyuziti-v-praxi-webinar.aspx 
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Metodika výuky angličtiny - využití internetu v pedagogické praxi 
 

Lektor: Bc. Lenka Polášková 
 
Pracujete s dětmi v mateřské či základní škole? Vyučujete anglický jazyk? Přijďte načerpat 
inspiraci pro další práci, zajímavé informace, rady a tipy. To vše s využitím volně 
přístupných, internetových zdrojů. 
 
Webinář bude veden v českém jazyce a je určen všem, které problematika výuky angličtiny 
u dětí zajímá. Je vhodný také pro učitele bez zkušeností s výukou, kteří hledají inspiraci a 
nápady. 
 
Co se na webináři dozvíte: 
 

 Využití ICT při výuce cizích jazyků u dětí raného věku. 

 Inspirace z českých i zahraničních portálů. 

 Zkušenosti lektorky z více než 13 leté pedagogické praxe. 
 
 
Termín: 31. března 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele MŠ a 1. stupně ZŠ 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/475-metodika-vyuky-anglictiny-webinar.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eduwork.cz
http://www.eduwork.cz/
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/475-metodika-vyuky-anglictiny-webinar.aspx


 
 
 

 
 Sídlo: Eduwork o.s., Bedřicha Václavka 981/9, 700 30 Ostrava - Bělský les 

Telefon: 775 355 461, IČO: 22676295, Email: info@eduwork.cz, Web: www.eduwork.cz 

 

Tablety ve výuce 

 

Ipad pro malíčky 
 

Lektor: Mgr. Petra Boháčková 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
  
Váháte, zda pustit přes práh třídy nebo domácnosti, kde jsou malé děti, tablet? Pak jste tu 
správně. Tento webinář je zaměřen na využití tabletu - ipadu pro menší děti. Je vhodný jak 
pro rodiče dětí, tak pro učitele. Ukážeme si několik aplikací, které můžeme použít pro rozvoj 
dětí. Počítání, psaní, kreslení a aplikace, které se tváří jen jako zábavné, ale to jen na první 
pohled. 
Jaké otázky určitě řešit nebudeme? Zda ipad s malými dětmi využívat. My už ho totiž přes 
práh pustili. 
 
Co se na webináři dozvíte? 
 

 které aplikace pro ipad je možné použít pro práci s menšími dětmi 

 které palikace je možné použít pro dvojice dětí či pro skupinky žáků 

 jak s vybranými aplikacemi pracovat 

 jak pracovat s více aplikacemi najednou 
 
 
Termín: 14. ledna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele, rodiče 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/479-ipad-pro-malicky-webinar.aspx 
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Český jazyk na 1. stupni ZŠ - s tabletem či bez tabletu? 
 

Lektor: Mgr. Ivana Hrubá Eliášová 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
  
Má tablet své místo v hodinách českého jazyka a literatury? Udělejte si sami svůj úsudek. 
Přijďte na webinář a získejte přehled aplikací, které jsou k dispozici na Android, iPad a 
Windows 8. Nebudeme srovnávat technické parametry, výhody a omezení jednotlivých 
operačních systémů, ale podíváme na praktické využití dostupných aplikací v hodinách 
českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Pokud stojíte před rozhodnutím, zda tablet do hodin 
zapojit, pokud nemáte přehled o tom, jaké aplikace jsou dostupné a jak sami můžete 
tvořit, přihlaste se na webinář. Lektorkou webináře je učitelka českého jazyka. 
 
Co se na webináři dozvíte? 
 

 Jaké jsou druhy tabletů v českém prostředí? 

 Je tablet hračka nebo i vzdělávací nástroj? 

 Na který operační systém je nejvíce aplikací? 

 Mohou děti pracovat na tabletech samy? Potřebují k tomu učitele? 

 Jaká je didaktická hodnota aplikací? 
 
 
Termín: 6. ledna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele, rodiče 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/488-cesky-jazyk-na-1-stupni-zs-s-tabletem-ci-bez-tabletu-

webinar.aspx 

mailto:info@eduwork.cz
http://www.eduwork.cz/
http://eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/488-cesky-jazyk-na-1-stupni-zs-s-tabletem-ci-bez-tabletu-webinar.aspx
http://eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/488-cesky-jazyk-na-1-stupni-zs-s-tabletem-ci-bez-tabletu-webinar.aspx


 
 
 

 
 Sídlo: Eduwork o.s., Bedřicha Václavka 981/9, 700 30 Ostrava - Bělský les 

Telefon: 775 355 461, IČO: 22676295, Email: info@eduwork.cz, Web: www.eduwork.cz 

 

Dotyková zařízení ve výuce matematiky 

 
Lektor: Mgr. Pavla Sýkorová 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
V současné době studenti a žáci aktivně využívají počítače, mobilní telefony, tablety už od 
předškolního věku. Jejich promyšlené a smysluplné zapojení do výuky podporuje aktivitu a 
tvořivost žáka. Cílem webináře je ukázat aktivity vedoucí k efektivnímu používání 
dotykových zařízení ve výuce matematiky. Seznámíte se také s úložišti aplikací, jejich 
následnou instalací na dotyková zařízení různých systémů a příklady jejich zapojení do 
vyučovacích hodin matematiky i do přípravy učitele. 

 
Co se na webináři dozvíte? 
 

 Dotyková zařízení 

 Úložiště, stažení aplikace 

 Ukázky vybraných aplikací do výuky matematiky 

 Užitečné zdroje na internetu 

 
 
Termín: 9. únor 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele ZŠ 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/484-dotykova-zarizeni-ve-vyuce-matematiky-

webinar.aspx 
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Člověk a jeho svět - s tabletem či bez tabletu? 

 
Lektor: Mgr. Ivana Hrubá Eliášová 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
  
Na webináři získáte přehled o aplikacích, které jsou k dispozici na Android, iPad a Windows 
8. Nebudeme srovnávat technické parametry, výhody a omezení jednotlivých operačních 
systémů, ale podíváme na praktické využití dostupných aplikací ve vzdělávací oblasti 
Člověk a jeho svět a na 1. stupni ZŠ. Pokud stojíte před rozhodnutím, zda tablet do hodin 
zapojit, pokud nemáte přehled o tom, jaké aplikace jsou dostupné a jak sami můžete tvořit, 
přihlaste se na webinář. 
 
Co se na webináři dozvíte: 
 

 Jaké jsou druhy tabletů v českém prostředí? 

 Je tablet hračka nebo i vzdělávací nástroj? 

 Přehled aplikací k dané vzdělávací oblasti. 

 Didaktická hodnota konkrétních aplikací. 

 

 
Termín: 17. březen 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/489-clovek-a-jeho-svet-s-tabletem-ci-bez-tabletu-

webinar.aspx 
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Dotyková zařízení ve výuce cizího jazyka 

 
Lektor: Mgr. Pavla Sýkorová 
 
 Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
Využívají Vaši studenti a žáci aktivně počítače, mobilní telefony, tablety? Během webináři 
získáte náměty, jak tvořivě a smysluplně zapojit do vyučovacích hodin cizích jazyků různá 
dotyková zařízení. Cílem webináře je ukázat aktivity vedoucí k efektivnímu používání 
dotykových zařízení ve výuce, podpořit činnost samotného žáka, obohatit vlastní hodiny 
nebo využít tablety při přípravě učitele. Seznámíte se také s úložišti aplikací, jejich 
následnou instalací na dotyková zařízení různých systémů. 
 
Co se na webináři dozvíte: 
 

 Dotyková zařízení 

 Úložiště, stažení aplikace 

 Ukázky vybraných aplikací do výuky matematiky/cizích jazyků/zeměpisu 

 Užitečné zdroje na internetu 

  
 

Termín: 23. březen 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele ZŠ 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/485-dotykova-zarizeni-ve-vyuce-ciziho-jazyka-

webinar.aspx 
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Dotyková zařízení ve výuce zeměpisu 

 
Lektor: Mgr. Pavla Sýkorová 
 
 Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
Webinář je zaměřen na praktické využívání mobilních dotykových zařízení a jejich 
integraci do výuky zeměpisu. Seznámíte se také s úložišti aplikací, jejich následnou 
instalací na dotyková zařízení různých systémů a příklady jejich zapojení do vyučovacích 
hodin zeměpisu i do přípravy učitele. Během webináře představím vyučujícím praktické 
příklady využití různých typů aplikací - pro práci jednotlivce, dvojic nebo skupin. 
Co se na webináři dozvíte: 
 

 Dotyková zařízení 

 Úložiště, stažení aplikace 

 Ukázky vybraných aplikací do výuky matematiky/cizích jazyků/zeměpisu 

 Užitečné zdroje na internetu 
 

 

Termín: 11. květen 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitele ZŠ 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/486-dotykova-zarizeni-ve-vyuce-zemepisu-
webinar.aspx 
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Učitelský notýsek? Ne, Ipad. 
 

Lektor: Mgr. Petra Boháčková 
 
Také každý rok řešíte, jaký učitelský notýsek si pořídit? Hledáte ten ideální a ne a ne ho 
najít - tam není dost stránek, tady není kalendář…? Po tomhle webináři už vám bude nad 
slunce jasnější, že papírový učitelský notes můžete zahodit a poběžíte si koupit tablet. 
Ukážeme si, jak využít ipad jako učitelský zápisník pro zápis známek a jako organizér času 
(kalendář, připomínky, poznámky). 
 
Co se na webináři dozvíte? 
 

 jaké aplikace využít pro zápis známek 

 jak pracovat s aplikacemi Poznámky, Připomínky a Kalendář 

 jak pro tyto aplikace využít iCloud  
 
Termín: 20. květen 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/480-ucitelsky-notysek-ne-ipad-webinar.aspx 
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Digitální technologie 

Prezi II aneb tvoříme! 

 

 
Lektorka: Mgr. Vanda Vaníčková 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
Svět se mění, technika se vyvíjí, nezůstávejte statičtí ani Vy. Webinář je určen všem 
učitelům bez rozdílu aprobace a věku, kteří se chtějí seznámit s možnostmi, jak přinést do 
výuky technologické oživení a zároveň již slyšeli o softwaru Prezi. 
 
Během webináře bude představen postup, jak si založit svůj Prezi účet a vytvořit vlastní 
prezentaci. Pomocí instruktážního videa se účastníci seznámí s možnostmi softwaru 
(šablony, fonty, tvary) a postupem vkládání obrázků a videí do vlastní prezentace. 
Během webináře budou dále představeny různé tipy, jak do výuky začlenit videa 
z YouTube. 
 
Co se na webináři dozvíte: 
 

 Informace o softwaru Prezi (možnosti, podmínky užívání) a portálu YouTube. 
 Dle komentované instruktáže budou účastnici schopni následně sami vytvořit 

uživatelský účet na Prezi.com a také dynamické prezentace. 
 Tipy na zajímavé edukační kanály a celosvětové projekty na YouTube. 

 
 
Termín: 12. ledna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 

 

 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce 

http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/464-prezi-ii-aneb-tvorime-webinar.aspx 
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Digitální záznamník pro každého 

 
 

Lektor: Ing. Jaroslav Musil 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
Digitální záznamník je v podstatě dokonalejší a modernější nástupce známého diktafonu, 
který je na ústupu nebo se již nepoužívá. Možná by někdo mohl mít připomínku, že dnes již 
i mobilní telefon splní požadavky digitálního záznamu. V určitém pohledu ano, ale pravidlo, 
že jednoúčelové zařízení je kvalitnější a dokonalejší než víceúčelové je zde na místě. 
 

Co se na webináři dozvíte? 

 

 Co je to digitální záznamník 

 Využití v každodenní praxi 

 Popis základních funkcí 

 Pořízení, poslech, úpravy záznamu 

 Propojení s počítačem 

 Další úpravy záznamu v počítači 

 Finální úpravy 

 Konkrétní typy digitálních záznamníků 
 
 
Termín: 21. ledna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce . 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/463-digitalni-zaznamnik-pro-kazdeho-
webinar.aspx 
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Prezi a YouTube v praxi 
 

Lektor: Mgr. Vanda Vaníčková 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
„Paní učitelko, vy jste to neviděla? Vždyť je to na YouTube!“ 
Velké množství digitálních domorodců neboli našich žáků pracuje denně s počítačem. 
Webinář je určen všem učitelům bez rozdílu aprobace a věku, kteří se chtějí dozvědět víc o 
internetových stránkách, kterými děti žijí, a zároveň získat tipy, jak přinést do výuky lákavá 
technologická oživení. 
 
Během webináře budou představeny názory a další střípky z praxe na všech stupních škol, 
při nichž se lektorka snažila zachytit žákovské a studentské „IT zvyklosti“, reakce na Prezi 
prezentace a YouTube videa ve výuce.  
Celý webinář budou prostupovat konkrétní tipy do výuky (jak začlenit videa z YouTube,…). 
 
Co se na webináři dozvíte: 
 

 Informace o softwaru Prezi (možnosti, podmínky užívání) a portálu YouTube. 

 Jaké jsou „IT zvyklosti“ žáků a studentů, jakým novinkám se na počítači věnují. 

 Jak žáci a studenti reagují na Prezi prezentace a YouTube videa ve výuce. 

 Tipy na zajímavé edukační kanály a celosvětové projekty na YouTube. 
 

 
Termín: 23. února 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/465-prezi-a-youtube-v-praxi-webinar.aspx 
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Základy zpracování hudby na počítači 

 
Lektor: Ing. Jaroslav Musil 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
Současná hudba se již podobně, jako jiné oblasti našeho života, bez výpočetní techniky 
neobejde. Přirozenou lidskou hudební tvořivost počítače nenahradí, ale mohou ji zbavit 
mechanických, časově náročných operací; osvobodí a uvolní tvůrce či interpreta, aby se 
mohl více soustředit na uměleckou stránku svého díla. 
 

Co se na webináři dozvíte? 

 

 Zdroje audio signálu (mikrofony, snímače, hudební nástroje) 

 Zpracování audio signálu (frekvenční, amplitudové, prostorové) 

 Analogový zvuk, digitální zvuk (vzorkování, převodníky) 

 MIDI (zdoje dat, převodníky, propojení, port, kanál) 

 Záznamová technika (analogový/digitální záznam) 

 Nahrávací studio (analogové, digitální) 

 Práce ve studiu (záznam, editace, efekty, mix, mastering) 

 Typické programy pro zpracování hudby na počítači 
 
 
Termín: 25. února 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/466-zaklady-zpracovani-hudby-na-pocitaci-
webinar.aspx 
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Notace na počítači – Sibelius 
 
Lektor: Ing. Jaroslav Musil 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
Běžná standardní rukopisná notace byla do určité doby jediným způsobem záznamu hudby. 
Nástupem výpočetní techniky se notace zbavila časově náročného zápisu partitury, 
provádění oprav gumováním nebo přelepováním, zdlouhavého rozepisování partů atd. 
Především také došlo k zvýšení čitelnosti notového zápisu a k usnadnění pozdějších úprav, 
jako transpozice, harmonizace a aranžování. 
 

Co se na webináři dozvíte? 

 

 Srovnání ručního a počítačového zpracování hudební notace 

 Seznámení s notačním programem – Sibelius 

 První spuštění, rychlý start, průvodce prvních kroků práce 

 Otevření souboru vzorové partitury 

 Přehrávání partitury, virtuální nástroje, možnosti nastavení výrazu 

 Základní operace pro úpravy partitury 

 Vytváření nové partitury, různé způsoby vkládání not 

 Formátování partitury 

 Možnosti výstupu - tisk partitury, převod na jiný formát 
 
 
Termín: 22. dubna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/467-notace-na-pocitaci-sibelius-webinar.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eduwork.cz
http://www.eduwork.cz/
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/467-notace-na-pocitaci-sibelius-webinar.aspx


 
 
 

 
 Sídlo: Eduwork o.s., Bedřicha Václavka 981/9, 700 30 Ostrava - Bělský les 

Telefon: 775 355 461, IČO: 22676295, Email: info@eduwork.cz, Web: www.eduwork.cz 

 

Zpracování hudby na počítači – Cubase 
 
Lektor: Ing. Jaroslav Musil 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
Záznam a zpracování hudby se historicky vyvíjelo od analogového mechanického, přes 
magnetický princip až do současného digitálního záznamu s využitím výpočetní techniky. 
Kromě potřebných zařízení je k dispozici spousta programů, které umožní komfortní záznam 
a další zpracování hudby v různých formátech. Jedním z těch „vlajkových“ a s opravdu 
velkou tradicí, je program Cubase. 
 

Co se na webináři dozvíte? 

 

 Signálový tok - mikrofon, vstup, zvuková karta, počítač, programové zpracování, 
zvuková karta, výstup, poslechové monitory, sluchátka 

 Základní pojmy: MIDI, virtuální nástroj, digitální záznam, DAW 

 Cubase – program pro zpracování hudby na počítači 

 Záznam – propojení, příprava záznamu, typy záznamových stop 

 Editační operace – audio úpravy, MIDI úpravy, kvantizace, střih 

 Procesní zpracování, efekty, EQ, zpracování dynamiky, modulační efekty, prostorové 
zpracování. 

 Mixování – vzájemný poměr jednotlivých hudebních nástrojů, automatizace procesů. 

 Mastering – konečné zpracování, finální EQ, výsledný zvuk nahrávky, komprimace, 
příprava na vypálení CD/DVD 

 
 
Termín: 28. dubna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/468-zpracovani-hudby-na-pocitaci-cubase-
webinar.aspx 
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Myšlenkové (pojmové) mapy ve výuce 

 

Lektor: Mgr. Pavla Sýkorová 

 

Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
Myšlenkové (pojmové) mapy umožňují žákům a dospělým zaznamenat svoje nápady, 
pochopit učivo a překódovat je do podoby, která se lépe pamatuje. Jedná se o graficky 
uspořádaný text doplněný obrázky s vyznačením souvislostí. Společně se seznámíme s 
několika bezplatnými on-line editory pro tvorbu myšlenkových map, které využijete během 
vlastní výuky na základní a střední škole. Jsou vhodné pro přípravu učitele na vyučování, 
doplnění výkladu, zápis z hodiny, tvorbu projektů apod. 

 

Co se na webináři dozvíte: 

 

 Pojmové (myšlenkové) mapy 

 Vytváření myšlenkových map v on-line editorech 

 Využívání při výuce 

 Brainstorming 

 Zápis z hodiny 

 Příprava učitele na výuku 

 Tvorba projektů, spolupráce 

 

Termín: 25. května 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/487-myslenkove-pojmove-mapy-ve-vyuce-
webinar.aspx 
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Kytara a počítač 

 

Lektor: Ing. Jaroslav Musil 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
Populární hudební nástroj, jakým kytara bezesporu je, se možná právě díky své popularitě 
stále vyvíjí, především co do jejího zvuku. A to nejen na pódiu, ale i v nahrávacím studiu. 
Pro různé hudební styly jsou dnes již vyhrazeny různé techniky hraní a barvy zvuku. I zde 
již pomáhá výpočetní technika s tvorbou zvuku i se záznamem interpretace. 
 

Co se na webináři dozvíte? 

 

 Možnosti nahrávání elektrických a akustických kytar 

 Způsoby snímaní kytar 

 Program pro záznam a úpravy záznamu kytary a jeho možnosti z pohledu kytaristy 

 Připojení kytary, zvukové karty, latence, simulace zesilovačů, lampové zesilovače, 
nahrávání kytary 

 Ukázky konkrétních virtuálních simulací kytarových krabiček a aparatur 

 Efektování, mixování, mastering 

 Tablet a kytara – speciální hardware a aplikace pro záznam a úpravy, pro cvičení, 
simulace aparatur 

 
 
Termín: 26. května 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/469-kytara-a-pocitac-webinar.aspx 
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Finanční gramotnost 

 
Kde na to vzít 

 
Lektor: Mgr. Ivana Hrubá Eliášová 
 
Lektorka webináře předkládá k zamyšlení několik témat, na která možná hledáte právě nyní 
odpověď. Přináší učitelům finanční gramotnosti návrh, jak ozvláštnit výuku. Na konkrétních 
příkladech z vlastní praxe ukazuje, kde a jak můžeme ušetřit a přitom si neodříkat. Máme 
všichni možnost buď vařit polévku z pytlíku a myslet si, jak šetříme, nebo změnit způsob 
myšlení a jíst dobré a kvalitní potraviny i v případě, že musíme omezit rodinný rozpočet. 
Máme možnost prosedět svůj volný čas u internetu, seriálu,... nebo vkládat vlastní energii 
do potravin, která předkládáme svým nejbližším. 
 
Budeme společně hledat odpovědi na otázky: 

 

Kolik musím vydělat peněz? 
Co je pro mě důležité? 
Do čeho vkládám vlastní energii a komu a kam odvádím vydělané peníze? 
Jsem spokojená? 
Jak ušetřit? 

 

 

Termín: 11. února 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/462-kde-na-to-vzit-webinar.aspx  
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Finanční gramotnost 

 

Lektor: Mgr. Pavla Sýkorová 

 

Proč se na tento webinář přihlásit? 
 
Jak zařadit do vyučovacích hodin finanční gramotnost? Cílem webináře je ukázat praktické 
aktivity, které je možné využít během výuky na 2. stupni základní školy. Účastníci se 
seznámí se zdroji na internetu. Lektorka je zkušenou učitelkou finanční gramotnosti na ZŠ. 
 
Co se na webináři dozvíte: 
 

 Finanční gramotnost - RVP a ŠVP 

 Příklady aktivit 

 Peněžní gramotnost 

 Cenová gramotnost 

 Rozpočtová gramotnost 

 Užitečné zdroje na internetu 
 
Termín: 27. dubna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: učitelé 2. stupně ZŠ 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/435-financni-gramotnost-webinar.aspx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eduwork.cz
http://www.eduwork.cz/
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/435-financni-gramotnost-webinar.aspx


 
 
 

 
 Sídlo: Eduwork o.s., Bedřicha Václavka 981/9, 700 30 Ostrava - Bělský les 

Telefon: 775 355 461, IČO: 22676295, Email: info@eduwork.cz, Web: www.eduwork.cz 

 

Osobnostní rozvoj 
 

 
Zvládání námitek a konfliktních situací 

 
Lektor: Mgr. Rudolf Hadrava 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 

 
Účastníci se naučí rozlišovat efektivní a neefektivní styly komunikace a poznají jejich 
důsledky. Uvědomí si, jaké jsou bariéry v komunikaci a co způsobují a dozví se, jak zvládat 
obtížné situace. Získají návod jak jednat s rozčilenými lidmi, reagovat na kritiku a sdělovat 
nepříjemnou pravdu. Uvědomí si význam empatie, která může významně snižovat 
negativní emoční hladinu při komunikaci. Rovněž se naučí pracovat s emocemi a zvládat 
oprávněné i neoprávněné námitky komunikačního partnera. 
 
Co se na webináři dozvíte: 
 

 Základy efektivní komunikace jako prevence proti vzniku konfliktních situací 

 Příčiny konfliktů na pracovišti i v osobním životě 

 Empatie a zvládání námitek komunikačního partnera 

 Strategie efektivního řešení konfliktních situací 

 

 

 
Termín: 8. února 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/491-zvladani-namitek-a-konfliktnich-situaci-
webinar.aspx 
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Udělování pochvaly a kritiky 

 
Lektor: Mgr. Rudolf Hadrava 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 

 
Účastníci se dozvědí základní pravidla pro udělování efektivní pochvaly a kritiky. Dostanou 
návod, jak reagovat na námitky a výmluvy komunikačních partnerů. Získají tipy, jak 
reagovat, pokud se oprávněná kritika míjí účinkem a co dělat, aby tato forma zpětné vazby 
byla pro komunikačního partnera co největším přínosem a motivovala ho do budoucna. 
 
Co se na webináři dozvíte: 
 

 Základní principy udělování efektivní pochvaly 

 Základní principy udělování efektivní konstruktivní kritiky 

 Zvládání reakcí komunikačních partnerů 

 

 
Termín: 8. března 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/492-udelovani-pochvaly-a-kritiky-
webinar.aspx 
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Myšlenkové mapy 

 

Lektor: Ing. Hana Fialová 
 
Když jsem objevila myšlenkové mapy, problémy s učením skončily. 
 
Když moje mladší dcera překročila práh 3. třídy, začaly se dít neuvěřitelné věci. Mé chytré 
dítě začalo ze školy nosit trojky, čtyřky, ba dokonce i pětky. Na otázky „Co jste dělali ve 
škole?“ nebo „Co máte za domácí úkol?“ jsem dostávala stále stejnou odpověď. „Nevím“. To 
ubohé dítě chodilo ze školy s prázdnou hlavou a já jsem se rozčilovala, že chodí do školy 
zbytečně, když se všechno musíme učit doma znovu. Jak je to možné? Hledala jsem spásu 
na Psychologicko-pedagogické poradně. Tam jsme se dozvěděli, že naše děvčátko je 
nadprůměrně nadané ovšem s poruchou pozornosti. Hypoaktivita? Doposud jsem slyšela 
jen o hyperaktivitě? Tak jsem si libovala jaké je to klidné a hodné dítě. No, diagnóza byla na 
světě, ale to nám moc nepomohlo…. 
 
Hledala jsem všemožné způsoby, jak mé dítě naučit se učit. Pak jsem objevila myšlenkové 
mapy. Poprvé dcera udržela pozornost při přípravě na vyučování. A světe div se….dokonce 
si pamatovala a chápala. Dnes už je na střední umělecké škole a rozvíjí svůj výtvarný talent. 
Základku zvládla nakonec tak, že si mohla vybrat střední školu a obor, který jí baví, přestože 
přijímací kritéria byla dosti přísná. 
V současné době pracuji s pedagogy na seminářích a také se studenty při individuálním 
koučování s tímto konceptem.  
Pokud Vás téma myšlenkových map zaujalo, pojďme jej společně rozvinout na webináři. 
Ukážeme si, jak myšlenkové mapy vznikly, proč jsou tak účinné nejen v procesu učení a jaké 
je jejich praktické využití v pedagogické praxi. Naučíme se myšlenkové mapy vytvářet a z 
webináře si odnesete svou myšlenkovou mapu, kterou si sami vytvoříte. 
 
Termín: 9. března 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/424-myslenkove-mapy-webinar.aspx 
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Jak pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci 

 
Lektor: Mgr. Rudolf Hadrava 
 
Proč se na tento webinář přihlásit? 

 
Účastníci získají základní návod na zvládání nepříjemných komunikačních situací a svých 
emocí. Dostanou tipy, jak vyjadřovat druhé straně empatii, analyzovat jednotlivé situace a 
všechny tyto dovednosti používat v mezilidské komunikaci v práci i v soukromí. Získají 
rovněž návod, jak čelit neoprávněné kritice, agresivitě/pasivitě, neupřímné komunikaci a 
jak sebejistě a přímočaře sdělovat své myšlenky a pocity. 
 
Co se na webináři dozvíte: 
 

 Základní principy asertivity 

 Základní asertivní techniky 

 Reakce na agresivní, pasivní a manipulativní chování komunikačního partnera 

 

 
Termín: 5. dubna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/493-jak-pomoci-asertivity-celit-neopravnene-
kritice-a-manipulaci-webinar.aspx 
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Zpětná vazba – účinný nástroj rozvoje 

 
Lektor: Ing. Hana Fialová 
 
Motto: Zpětná vazba je nástroj. A jako každý nástroj, může velmi efektivně pomáhat nebo 
velmi ublížit. Když se naučíme s tímto nástrojem zacházet, můžeme se rozvíjet sebe i ostatní 
velmi rychle a efektivně v jakékoliv oblasti. 
 
Na webináři se dozvíte, jak prostřednictvím zpětné vazby posílit žádoucí chování a omezit 
nežádoucí, jaký je rozdíl mezi zpětnou vazbou a hodnocením, jak efektivně podávat a 
přijímat zpětnou vazbu, jaké chyby obvykle děláme při dávání a přijímání zpětné vazby. 
Naučíte se strukturu účinné zpětné vazby a zásady, které je potřeba dodržovat. Objevíte 
kouzlo „já jazyka“. 
 
Naučíte se také rozvíjet sami sebe prostřednictvím sebereflexe. 

 

Termín: 13. dubna 2015 v čase 20:00 – 21:00 
Určeno pro: všechny zájemce 
Cena za osobu: 200 Kč 
 
Přihlášení: Na webinář se můžete přihlásit vyplněním přihlašovacího formuláře na stránce: 
http://www.eduwork.cz/vzdelavaci-akce/akce/478-zpetna-vazba-ucinny-nastroj-rozvoje-
webinar.aspx 
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Vaše příběhy 

  
MARTIN používá ve výuce PowerPoint a neví, jak vyřešit vkládání zvuků a videí. 
Seminář je pro něj drahý a nemá chuť cestovat. 
 
  
Řešení: hodinový webinář, na kterém si doplníte potřebné informace z oblasti ICT 
Informace ZDE  
  
  
 
HANKA byla na seminářích o stresu, ale už zase má stažený žaludek a bolí ji záda. Na 
další seminář ji zaměstnavatel neuvolní. 
  
Řešení: hodinový webinář s uvolňovacími technikami a zopakováním základních 
dovedností. 
Informace ZDE. 
  
  
 
KAROLÍNA ráda pracuje s interaktivní tabulí a došly jí nápady, uvítala by nové 
inspirace, ale seminář je pro ni časově či finančně nedostupný. 
  
Řešení: hodinový webinář, na kterém se naučí novinky a zopakuje si to, co 
potřebuje, Informace ZDE. 
  
  
  
MARIE učí v mateřské školce a ráda by se dozvěděla novinky v oblasti předškolního 
vzdělávání, ale odjet na seminář z provozních důvodů nepřipadá v úvahu. 
  
Řešení: hodinový webinář ve večerních hodinách. 
Informace ZDE. 
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Webináře na míru 
 

 Umíme pro vás ušít na míru webinář podle vašich přání. 

 

 Vybíráme si odborné lektory s praxí.  

 

 Kvalita webinářů a vaše spokojenost jsou pro nás prioritou. 

 
Přehled webinářů na míru ZDE 

 

 

Těším se na spolupráci s vámi 

 

Silvie Serbousková 
 
Tel: 608 744 265 
Email: silvie.serbouskova@eduwork.cz 
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