
 

 

V rámci projektu Využití digitálních videí pro inkluzivní vzdělávání při práci s mladými (inDVT) 

podpořeného programem EU Erasumus+  

 

 

InDVT LMS (Tréninkové moduly) 

Začínáme 

 

1. Registrace (v LMS/Tréninkové moduly na inclusivevideo.org) 

 Uživatel se může zaregistrovat kliknutím na Registrovat u přihlašovacího formuláře v menu 

“Tréninkové moduly”.  

 Vyplňte formulář.  

 Bude Vám zasláno heslo na uvedenou emailovou adresu. 



 

 

 

2. Přihlášení se  

 Přihlásit se můžete pomocí formuláře v menu “Tréninkové moduly”.

 

3. Struktura modulu 

V rámci LMS je pět tréninkových modulů (po přihlášení do Tréninkových modulů). 

 Jak shromažďovat digitální videa 

 Digitalizace video a TV: status quo, trendy a dopad aplikace ve vzdělávání  

 Využití digitálních videí ke zvyšování povědomí 

 Digitální videa při trénincích inkluzivního vzdělávání  

 Tipy pro trenéry  

 

Každý modul obsahuje: 

 Sekci “Klíčová slova”  

 Cíle kapitoly 



 

 

 Obsah kapitoly 

 Hlavni obsah modulu (2 nebo více sekcí) 

 Praktický příklad 

 Závěr 

 Glosář  

 Reference 

 Test - k otestování znalostí získaných z daného modulu 

 

Pro spuštění modulu musíte kliknout na tlačítko “Spustit” ve spodní části stránky. Poté budete moci 

kliknout na jednotlivé části modulu. 

 

4. Učitelské účty 

Pokud jste učitelé, musíte po registraci kontaktovat správce stránek (iovedenski@scas.acad.bg, 

rosen@scas.acad.bg), abychom vám mohli schválit účet s učitelskými právy. Správci stránek vás mohou 

následně oslovit s žádostí o dodatečné informace. Po zřízení učitelského účtu budete mít přístup k 

výsledkům testů každého vašeho studenta ve vaší skupině. Zde je ukázka výsledků testu:   

 

 

5. nanoo.tv databáze 
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Tato databáze je dodatečným výsledkem projektu (dodatečným k původně plánovaným). S přihlašovacími 

údaji pro platformu InDVT (v Tréninkových modulech na inclusivevideo.org) se můžete rovněž přihlásit 

na nanoo.tv, kde jsou ukázky inkluzivních videí. Databáze nanoo.tv obsahuje kopie vybraných videí 

zveřejněných v sekci “Zdroje” na webu inclusivevideo.org. Tudíž v případě, že by nějaké video bylo 

odstraněno z veřejné video platformy (youtube.com atd.), bude i nadále k dispozici na nanoo.tv.  

 

Poked mate jakékoliv otázky k využití Tréninkových modulů či potřebujete jinak pomoci, kontaktujte prosím 

partnery projektu nebo správce webu: iovedenski@scas.acad.bg, rosen@scas.acad.bg. 
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