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Naše vize a poslání

Kvalitní a smysluplné vzdělávání pro každého.

Podněcovat veřejnou debatu o vzdělávání.







https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10003512-co-umim-nejzlobivejsi-kluk-na-svete


Protože:
• Děti se neučí jen ve škole.
• Není moc příležitostí se ptát, co děti považují za 

úspěch.
• Je to příležitost zeptat se, co děti umí, a to bez 

ohledu na to, kde se to naučily.
• Vede k sebehodnocení a reflexi učení.
• Umožňuje archivovat výsledky svého úsilí            

a vracet se k nim.



• Online aplikace (portfolio/archiv) určená pro 
mapování dovedností dětí

• Zaměřuje se na silné stránky dítěte
• Je významným motivačním nástrojem
• Podporuje budování zdravého sebevědomí         

a samostatné osobnosti dítěte
• Vede dítě k sebehodnocení, pomáhá plánovat 

cíle
• Umožňuje uchovávat zlomové okamžiky života





Základní jednotkou je Důkaz



8 oblastí



Portfolia



Plánování



Jak jsem na tom



Kalendáře



• Jednoduché k pochopení
• Online nástroj (na základě přihlášení)
• Cílová skupina od 3.- 4. třídy ZŠ
• Umožňuje vracet se a zpětně měnit



Pedagogická část

• Plánování cílů a archivace stavu jejich dosažení
• Sebehodnocení při vkládání důkazů i při 

následném sestavování portfolií
• Přehled o výsledcích učení dítěte v jiných 

oblastech, než je učitel/rodič s ním v kontaktu
• Přehled o profilaci dítěte (oblastech zájmu)



Jak přitáhnout pozornost dětí
• Propojení se sociálními sítěmi
• Můj svět – vlastní hodnocení (soukromé)
• Novinka – digitální odznaky
• Přehled, jak jsem na tom
• Možnost se pochlubit



Baví mne přemýšlet, co umím. Učitelé 
mne ve škole učí spoustu věcí, ale 
takto se mne neptají…



ŠkolaŠkola

KroužkyKroužkyRodičeRodiče

Šíření aplikace



  

Děkuji za pozornost

silvie.pychova@eduin.cz

607 123 568

Další informace se dozvíte na 

www.eduin.cz

www.coumim.cz

mailto:silvie.pychova@eduin.cz
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