Pozvánka
na pracovní seminář

„Moderní didaktické technologie v praxi“
Katedra technické výchovy FPE ZČU
10. 6. 2008
Místo konání: Veleslavínova 42, Plzeň
Datum a čas: 10. 6. 2008, 13:00 – cca 17:00
Kontakt: Mgr. Jan Krotký, tel.: 777893075
Kurz je zdarma
Charakteristika akce
Seminář je určen především (nikoliv jen) pro aktivní nebo nastávající učitele prvního
a druhého stupně základní školy, kteří chtějí využívat nové technické systémy a svoji výuku
tak obohatit o další aktivizační prvky. Pracovní seminář je zaměřen zejména na interaktivní
systémy, a to společností InterWrite a Promethean (ActivBoard), ovšem vítáni jsou
i účastníci-učitelé využívající systémy jiné, např. SmartBoard.
Co si účastník odnese?
• Nové poznatky z oblasti moderních didaktických technologií.
• Praktické dovednosti s demonstrovanými systémy a programy.
• Kontakty na podporu a specialisty, kteří jsou ochotni pomoci.
• Jedinečný DVD nosič s návodem pro práci s interaktivními tabulemi typu InterWrite
a SmartBoard a dalšími vybranými návody pro vaši efektivní a kreativní činnost
(úpravy fotografie, zvuku, videa), které se vám mohou hodit při tvorbě vlastních
interaktivních a multimediálních programů.
• Neomezený přístup do různých sekcí budovaného podpůrného portálu
www.cdmvt.zcu.cz
Přihlášky
Pro přihlášení je zapotřebí vyplnit jednoduchou přihlášku a vyčkat na potvrzení vaší účasti
emailem. Před akcí obdržíte ještě elektronickou pozvánku.
Adresa emailové přihlášky a dalších informací je: http://www.cdmvt.zcu.cz
Další informace
Vzhledem k tomu, že si účastník osobně vyzkouší pracovat s různým zařízením a programy,
je akce omezena dle kapacity laboratoře didaktických technologií na maximálně 20 lidí.
Při větším zájmu budou preferovány přihlášky dříve došlé. Ostatní ovšem nemusí zoufat. Při
větším zájmu jsme schopni kurz realizovat opakovaně, případně jeho obsah přizpůsobit vašim
požadavkům.
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Program pracovního semináře*
10. 6. 2008, 13:00
1) Moderní didaktické technologie jako pomocník dnešního učitele - PaedDr. Petr Mach, CSc.
(10 min.)
2) Novinky v systému interaktivní výuky InterWrite - Ing. Jindřich Bím, CSc., Multimedia Hradec
Králové
(20 min.)
3) Novinky v interaktivních systémech firmy Promethean (ActivBoard) – Borovička, Chumová,
Inel
(20 min.)
4) Interaktivní učebnice - vhodný doplněk výuky - Mgr. David Bílek, Nakladatelství Fraus
(20 min.)
5) Tvorba vlastních výukových podpor pro interaktivní tabuli - Mgr. Jan Krotký
(40 min.)
6) Činnostní učení ve výuce matematiky za podpory interaktivní tabule - Mgr. Michaela
Votípková, Tvořivá škola, Praha
(30 min.)
7) Výuka jazyků za pomoci interaktivní tabule – Ing. Jana Nechutná, ZŠ Kralovice
(30 min.)
8) Praktické využití hlasovacího zařízení PRS a bezdrátového tabletu - Mgr. Jindřich Terč, ZŠ
Stod
Jak tato zařízení fungují? Jak se dají použít ke zatraktivnění výuky? Jak vytvořím v softwaru PRS test
pro svou třídu?
(35 min.)
9) Zatraktivnění přírodovědných předmětů pomocí moderních měřících systémů Pasco - Mgr.
Jan Krotký, ZČU a Mgr. Jindřich Terč, ZŠ Stod
Praktické použití vybraných čidel (teplota, tlak, napětí, proud...). Základní práce s Pasco DATA
studiem. Demonstrace výsledků za pomoci interaktivní tabule (ActivBoard)
(30 min.)
10) Volná diskuze, řešení konkrétních problémů, práce s programy a zařízením - Mgr. Jan
Krotký, ZČU a Mgr. Jindřich Terč, ZŠ Stod
(??)

* Vyhrazujeme si právo program kurzu upravit. Časy jsou pouze orientační. Součástí je i krátká přestávka.
Konec kurzu je volný, mezní čas je ovšem 19 hodin.
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