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Digitální portfolio – tvořme moderně. 

Tvorba portfolií patří od nepaměti k přirozeným lidským činnostem. 

Ve své historii měla různé podoby a formy. Digitální svět díky svým 

možnostem přináší do tvorby, sdílení a prezentace portfolií nový rozměr. 

 

 

Co jsou to digitální portfolia? 

Místo, kde se dají snadno a přehledně ukládat, spravovat a sdílet vytvořené či nashromážděné 

materiály. Na tomto místě si lze vytvářet různé „sbírky“ – digitální portfolia – poskládaná z textů, 

fotek, ilustrací, audio či video záznamů, tabulek, prezentací, webových odkazů či dalších materiálů. 

Využití digitálního portfolia v práci lektora/v soukromém životě. 

- Možnost tvorby portfolií pro jednotlivé předměty sestávající se z příprav, učebních textů, 

prezentací, pracovních listů, doprovodného materiálu, záznamů o studentech atd. - to vše 

pro mé potřeby. 

- Možnost sdílet část portfolia se studenty, získávat od nich zpětnou vazbu, a zároveň 

studenti mohou do portfolia dodávat své výstupy. 

- Možnost tvorby portfolia fotek, zápisků, zajímavých odkazů, videí, hudby, cestovních 

deníků, kuchařek,… - a jejich sdílení s přáteli či rodinou. 

Jaké jsou výhody digitálního portfolia? 

Díky mobilním zařízením mohu mít své digitální portfolio vždy u 

sebe a vkládat do něj nový obsah nebo ho sdílet - zveřejnit část 

fotek z Vaší oslavy nebo sdílet jen pracovní listy pro studenty 

z cizí třídy. Další výhodou je možnost tvorby portfolií více 

uživateli najednou- např. lektoři z jedné vzdělávací instituce, když 

dávají dohromady vzdělávací program a s tím související 

dokumenty či příznivci horských kol, kteří sdílí tipy na dobré 

trasy, fotky atd. 

Bude Vás to bavit? 

Tento kurz ukazuje cestu pro správu a řízení multimediálního 

obsahu vytvořeného na Internetu. Hlavním výstupem z kurzu 

je schopnost sdílet dokumenty, videa a další soubory 

s ostatními lidmi. Pokud toto v této chvíli nezvládnete, tak 

ANO – bude Vás to bavit! 
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