Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

Pedagog 21. století
Pozvánka na metodické setkání

Mobilní technologie
Termín: 30.

8. – 31. 8. 2018

Celková časová dotace:
Místo konání:
Elektronická přihláška:

Prezence + ubytování od 8:30, zahájení v 9:00 hodin.
Předpokládané ukončení druhý den 13:30.

16 hodin
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma
http://www.zvas.cz/katalog

Využití iPadu ve výuce / základní kurz
Lektor: Mgr. Bohuslav Hora





Informační technologie













Časový rozsah: 16 hodin

Základní ovládání iPadu, stahování aplikací, Apple ID
nastavení iPadu - připojení k WiFi, nahrávání obrazovky, mail, poznámky, připomínky, kalendář - základy
osobního managementu
fotografování a natáčení - využití základních prvků fotoaparátu, jednoduché triky, využití natáčení v
hodinách - fotky a videa v iMovie - stříháme film, natáčíme upoutávku; klíčování na zelenou barvu - Green
Screen by Do Ink
prázdné aplikace - plníme aplikace informacemi - učitelé i žáci - Book Creator - příprava pracovního
sešitu, myšlenkové mapy - význam
QR kódy - využití ve vyučování - hodiny s QR kódem, rychlé šíření odkazu, vkládání QR kódu do tiskovin,
bezpečnost
koláže - Pic Collage - základní ovládání, příprava pracovního listu, jeho šíření, oprava v iPadu - anotace
Stick Around - tvoříme si vlastní nálepkovací pracovní listy
rozšířená realita - ukázka aplikací, příprava vlastní rozšířené reality do vyučovacích hodin
virtuální realita - Street View - využití v hodinách - příprava vlastní VR
cloudová řešení - různé služby a jejich využití ve škole
komiks - komiksování a jeho využití, příprava jednoduchého komixu
sdílení - nástěnky a jejich používání ve vyučovacích hodinách, výstupy a zadávání prací
malování v iPadu - Paper 53
klikací aplikace - zatracená čeština, slovní druhy, tvarosloví apod. Futaba - hra a její naplnění vaším
výukovým obsahem, losujeme s Decide now! - kolo štěstí, Kahoot! apod.
příprava vlastní hodiny v týmu - předvedení hodiny, přemýšlení o modelu SAMR
Mgr. Bohuslav Hora studoval dějepis, český jazyk a literaturu. V současné době je zástupcem ředitelky na
Základní škole Planá nad Lužnicí. Věnuje se smysluplnému zavádění moderních technologií do výuky, je
lektorem s certifikátem Apple Professional Development Trainer.

PODMÍNKY ÚČASTI

Naučíme se pracovat s následujícími aplikacemi:

Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, tj. nehradí se
žádný účastnický poplatek.
Pro účast v projektu je zapotřebí dodržet následující podmínky:
 naplnit bagatelní podporu 20 hodin; vedle dvoudenního metodického setkání je účastník povinen absolvovat
jedno 4 hodinové metodické setkání na škole, které bude organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem
nejpozději 6 měsíců (tematicky bude doplňovat absolvovaná témata)
 splňovat požadavky na cílovou skupinu: střední management základních a středních škol Jihočeského kraje
o učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého
vedoucího o formální delegování k účelu účasti na metodickém setkání
o výchovní poradci a metodici prevence rizikového chování
o koordinátoři ŠVP / IT / EVVO

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7
pracoviště Tábor, Komenského 2235

PhDr. František Rozum
metodolog DVPP

 +420 774 431 223
rozum@zvas.cz
http://ikap.zvas.cz

