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. 0702491 Praktické využití online nástrojů ve výuce, která je
doporučena pro pedagogičtí úracovníci MŠ, ZŠ , SŠ, VOŠ, ZUŠ, vychovatelé škol a ŠZ.

07 Informační a komunikační technologie
0702491

Praktické využití online nástrojů ve výuce

Doporučeno pro:

pedagogičtí úracovníci MŠ, ZŠ , SŠ, VOŠ, ZUŠ, vychovatelé škol a ŠZ

Termín konání:

10.května 2019 od 09:00

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Místo konání:

ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Kateřina Kapounová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Seminář bude věnován vzdělávacím technologiím, tipům na lehce použitelné a
multiplatformní aplikace, důraz bude kladen na Google a jeho služby.
Pokryjeme oblast grafiky, tvorby a editace videí, problematiku cloudových řešení a
organizační nástroje.
Ukážeme si, jak efektivně získávat informace, jednoduše tvořit obsah, vkládat ho na
web a následně sdílet.
Lekce je koncipována zcela prakticky, všechny prezentované nástroje si účastníci
sami vyzkouší. Je možné pracovat i na vlastním – doneseném – zařízení.
Cílem vzdělávací lekce je inspirovat účastníky snadností použití vzdělávacích
technologií při praktických ukázkách a nadchnout je pro větší využívání online
nástrojů a aplikací ve výuce i přípravě na ni.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

900 Kč

Poznámka:

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
0702491 Praktické využití online nástrojů ve 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

