Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0701100 Metody a ICT v projektové výuce, která je doporučena
pro pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, ZUŠ a všech školských zařízení.

07 Informační a komunikační technologie
0701100

Metody a ICT v projektové výuce

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, ZUŠ a všech školských zařízení

Termín konání:

Od 4.října 2019 do 18.října 2019 od 13:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

Ing. Ludmila Brestičová, lektorka ICT

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

Lektorská vystoupení k následujícím tématům s uvedením časové dotace:
•
Projektová výuka na základní a střední škole. Vývoj a současné možnosti.
Nové metody. Využití ICT. Ukázky. (0,5 hodiny)
•
Zásady vedení projektového vyučování. Rizika projektu. Řešení modelových
situací při projektové výuce. (0,5 hodiny)
•
Metody vhodné ve fázi přípravy projektu učitelem (pedagogickým sborem) ve
školním prostředí. Metodika tvorby projektu. Příprava projektů různých typů
(krátkodobé střednědobé, dlouhodobé). Projektové dny, projektové týdny. (0,5
hodiny)
•
Počítače, mobilní a dotyková zařízení, další zařízení (zařízení pro záznam
zvuku, obrazu) v projektové výuce. Typy, možnosti. (0,5 hodiny)
•
Brainstorming. Využití myšlenkových map. Vhodné aplikace a programy se
zaměřením na online a volně šiřitelný software (1 hodina)
•
Využití ICT ve fázi realizace projektu. Využití online nástrojů pro
vyhledávání informací, ukládání a sdílení. Praktické procvičování.
Metody využitelné v projektovém vyučování. Vhodné pomůcky. Využití ICT. Aplikace.
(2 hodiny)
•
Výstupy projektu. Realizace výstupů s podporou ICT. Hodnocení projektu. (1
hodina)
•
Zpracování konkrétního zadání školního žákovského projektu. Praktické
cvičení metod pro zefektivnění průběhu jednotlivých fází projektového vyučování. (2
hodiny)
Cílem vzdělávací akce je zprostředkovat účastníkům postupy, návody a inspiraci pro
realizaci zajímavých žákovských projektů s podporou ICT. Obsah kurzu je vhodný i
pro ty, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti ICT. Kurz může navazovat na
"Žákovské projekty s podporou ICT"

Akreditace:

MSMT-25818/2018-2-686

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Seminář je rozdělen na 2 části a to: 4. a 18.října 2019 (tedy 2x 4
vyučovací hodiny).

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0701100 Metody a ICT v projektové výuce
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "07 Informační a komunikační technologie"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

