Moderní výuka pro generaci digitálních dětí
Naučme se používat běžně dostupné aplikace ve výuce

(pro učitele SŠ a VOŠ)
KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007

Termín:
Místo konání:
Program:
Čas

19. 6. 2018
SŠ Kostka s.r.o., Smetanova 266, Vsetín
Blok A
(pro učitele ICT a
správce sítě)

Blok B
(pro učitele všech předmětů na SŠ a VOŠ)

8:30 –
9:00

Prezence účastníků

9:00 –
9:15

Úvod, zahájení

9:15 –
10:00

Možnosti technologií, 3D výuka, Formuláře
(Představení moderních technologií pro použití ve výuce.)

10:00 –
10:15

Jak být neustále in v moderní výuce

10:15 –
10:30

Coffee break

10:30 –
11:30

Efektivní cloud ve
škole: Office 365

Spojte se s jinými
třídami na celém
světě:
Skype in the
Classroom

11:30 –
12:30
12:30 –
13:30

14:45

Úpravy digitálních
fotografií jednoduše

Využijte Office ve
výuce na maximum

E-learningový
systém pro výuku:
Moodle

Oběd
Hromadná instalace
Windows

13:30 –
13:45
13:45 –
14:45

Nová dimenze
moderních
prezentací: Sway

Digitální třída:
One Note

Coffee break
Hromadná správa
sítě snadno a
rychle: Intune

Hrajte se žáky
Minecraft:
MinecraftEdu

Microsoft Teams
Závěr

Změna programu vyhrazena.

Založení a vedení
školní televize

Efektivní cloud ve škole: Office 365
Představení balíku cloudových služeb a kancelářského softwaru firmy Microsoft, ukázka jeho využití ve
školství.
Spojte se s jinými třídami na celém světě: Skype in the Classroom
Otevřete dveře do světa a spojte se s jinými třídami nebo odborníky po celém světě. Navštivte třeba
nejsevernější polární stanici, národní park v USA nebo základní tábor na Everestu.
Nová dimenze moderních prezentací: Sway
Vytvořte si snadno a rychle online prezentaci ve formě webové stránky. Dlouhá léta byl synonymem pro
tvorbu prezentací PowerPoint. Nyní je tu Sway.
Úpravy digitálních fotografií jednoduše
Naučte se jednoduše a rychle upravovat digitální fotografie pomocí softwaru v počítači nebo online
v prohlížeči.
Hromadná instalace Windows
Naučte se efektivní způsob, který mnohonásobně zrychlí instalaci celé učebny bez nutnosti nastavovat
každý počítač individuálně.
Digitální třída: One Note
Využívejte One Note pro svoji třídu – tvorba digitálních sešitů, zadávání a řešení úkolů, poznámky
z přednášek a schůzek i pro vše další, co si potřebujete zorganizovat nebo zapamatovat.
Využijte Office ve výuce na maximum
Seznamte se se vzdělávacími doplňky Microsoft Office a využijte tak naplno toho, co máte v počítači a s čím
již každodenně pracujete.
E-learningový systém pro výuku: Moodle
Podpořte výuku svých předmětů e-learningovým systémem zdarma. Přidávejte elektronické studijní
materiály pro celou třídu najednou, zjednodušte a zpřehledněte odevzdávání úkolů, vytvářejte
samovyhodnocovací testy, …
Hromadná správa sítě snadno a rychle: Intune
Usnadněte si správu sítě, používejte nástroj, který umožňuje mít pod kontrolou všechna zařízení bez ohledu
na typ zařízení nebo operační systém.
Hrajte se žáky Minecraft: MinecraftEdu
Využijte počítačový kostičkový svět a učte pomocí něj matematiku, historii, cizí jazyky nebo třeba základy
vlastivědy a přírodovědy.
Microsoft Teams
Viděli jste někdy v poslední době studenty pracovat s e-mailem? My také ne. Používají sociální sítě a online
komunikaci a my Vám ukážeme, jak takovou službu využít ve škole pro Váš prospěch.
Založení a vedení školní televize
Zjistěte, jak ve škole realizovat zajímavou volnočasovou aktivitu, ve které se žáci naučí, jak se stát
redaktorem, moderátorem, kameramanem nebo střihačem. A to vše ve spolupráci s Českou televizí.

Registrace na konferenci je nutná do 8. 6. 2018 prostřednictvím on-line odkazu
uvedeného níže. Účast na akci je bezplatná.

Vlastní notebooky s sebou – využijete je při workshopech.

Informace na e-mailu jitka.simkova@kr-zlinsky.cz.

Přihlašování
ZDE

Doporučené parkovací plochy:
 Parkoviště u hypermarketu Albert: příjezd z ulice Generála Klapálka, GPS: 49.332500,
18.003411
 Parkoviště u Kauflandu: příjezd z ulice Jasenická, GPS: 49.332793, 18.005878

Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území
Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007.

