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. 0705411 Microsoft Teams - webinář, která je doporučena pro
pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ a další zájemce.

07 Informační a komunikační technologie
0705411

Microsoft Teams - webinář

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ a další zájemce

Termín konání:

16.září 2020 od 14:00

Rozsah:

2 hodiny

Místo konání:

on-line forma

Spojení:
Lektor:

lektoři firmy Microsoft,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Webinář je zaměřen na aplikaci Microsoft Teams, která je dle posledního šetření
České školní inspekce nejpoužívanějším nástrojem pro online porady a společně se
Skypem i nejpoužívanějším nástroje pro online výuku.
Na školení se dozvíte mj.:
•
Jak vytvořit online hodinu včetně potřebných nastaveních a oprávnění tak,
aby student nemohl např. ztlumit
•
Jak si stáhnout docházku z online hodiny
•
Jak Teamsy využívat i v rámci běžné prezenční výuky
•
Jak rychle opravit práci studenta
•
Jak využívat při hodině online digitální tabuli
•
Jak změnit pozadí za vámi
•
Jak ztlumit posluchače tak, aby si nemohli znovu zapnout mikrofon
•
Jak nastavit schůzku tak, aby nemohla začít bez vás
•
Jak rozdělit třídu do jednotlivých skupin, tzv. breakout rooms
•
Jak mít přístup k analýze digitálních aktivit žáků v Teams

Akreditace:
Účastnický poplatek:

0 Kč

Poznámka:

Webinář je ZDARMA a bez předchozí registrace. Ve stanovený termín se připojte přes odkaz: : aka.ms/CCVPCE

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
0705411 Microsoft Teams - webinář
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

