
 

 

 

„MODERNÍ LEKTOR, vzdělávejme inovativně a efektivně“ 

ICT ve výuce – pokročilí  

Zapojení online aplikací a služeb do práce lektorů přináší nové problémy a situace. Účastníci školení získají znalosti a 

zkušenosti, které jim dopomůžou k efektivnějšímu využití výpočetní techniky. Všechny aplikace a služby, které budou 

využity, jsou na Internetu dostupné zdarma. V rámci projektu zahajujeme tento bezplatný kurz. 

Co Vás čeká: 

Cílem je zvládnout komplexní nastavení a ovládání interaktivní tabule včetně všech jejích komponent na praktických 

příkladech využitelných ve výuce. Budeme naplno využívat všechny její multimediální funkce. Sestavíme metodicky 

správně výukovou hodinu za použití interaktivní tabule. Vytvoříme výukové materiály a vysvětlíme si pravidla on-line 

spolupráce s komunitou ostatních lektorů. Naučíme se využívat online aplikace Google při řešení každodenních 

pracovních úkolů a činností. Seznámíme Vás s velkým množství aplikací, které využijete při přípravách svých 

materiálů pro studenty nebo Váš profesní život. 

Osnova kurzu: 

 Blok – Interaktivní tabule 

o Prostředí SMART Notebook a jeho modifikace 

 při přípravě učitele  

 

 Zvuky, odkazy, flashové video  

 Videopřehrávač, videozáznam  

 Pokročilá práce s Galerií – Lessons Activity Toolkits  

 

o Pokročilé druhy interaktivních cvičení a Internetové zdroje pro výuku  

 

o Didaktické zásady, metodika a struktura hodiny. Pravidla pro vzhled výukových stránek  

 

o Praktické vyzkoušení výukových materiálů I-Tools 

 

o Ukázky příprav na výuku v softwaru SMART Notebook   

 Blok – ICT pro moderního lektora 

o Google online aplikace – vazby a propojení mezi Gmail, kalendářem a Google dokumenty 

o Webová alba - Piccasa – nástroj pro úpravu a správu obrázků 

o YouTube – zdroj vzdělávacích materiálů – možnosti stažení a použití obsahu pro výuku 

o Live Movie Maker – tvorba multimediálního obsahu a jeho umístění na Internet  

o Google Sites – vytvoření internetových stránek a jejich 

naplnění obsahem z Google dokumentů 

o Doodle  - online nástroj určený k usnadnění plánování 

schůzek a jednání  

Přihlášky a informace: 
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