4. SETKÁNÍ ODBORNÉHO PANELU K DIGITÁLNÍ
GRAMOTNOSTI A INFORMATICKÉMU MYŠLENÍ
PROJEKTU

NÚV PODPORA PRÁCE UČITELŮ

Termín:

30. října 2018, 10:00–14:00

Místo:

Brno - Středisko služeb školám, Hybešova 15, 602 00 Brno

Akreditace:

MŠMT 28480/2017-1-1145

Téma:

Příklady dobré praxe z výuky rozvíjející digitální gramotnost
dětí a žáků

Cíl:

Sdílení příkladů dobré praxe ve školách, které tu více, tu
méně rozvíjejí digitální gramotnost dětí a žáků v různých
předmětech

Cílová skupina:

Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

Co očekáváme:

Hledáme ICT metodiky / koordinátory a učitele, kteří mají
zkušenosti s integrací digitálních technologií do výuky a
s rozvojem digitálních kompetencí v různých předmětech a jsou
ochotní se o ně podělit.

Co nabízíme:

Prostor k diskuzi, zkušené moderátory, občerstvení,
strukturované shrnutí výstupů diskuze a jeho uveřejnění na
Metodickém portálu RVP.CZ

obrázku:
CC0 Public Domain
Podpora práce učitelů (PPUČ) - systémový projekt Národního ústavu pro licence
vzdělávání
- www.ppuc.cz

PROGRAM
9:30–10:00

Prezence

10:00–10:05

Uvítání

10:05–10:15

Aktuální informace z projektu PPUČ

10:15–10:45

Úvodní přednáška „Jak otevřít školu technologiím?“

10:45–13:00

Skupinové diskuze, ukázky (digitální gramotnost v českém
jazyce,
v cizích
jazycích,
matematice,
přírodovědných
předmětech, společenskovědních předmětech, v oblasti umění a
kultury na základní škole).
Otázky do diskuze:









Při jakém tématu, činnostech se vám technologie ve výuce
používají nejsnáze (daří se vám integrovat do výuky)? Máte tipy
na osvědčené weby, aplikace apod. pro ostatní?
Při jakém tématu, činnostech se vám technologie ve výuce
používají těžko (ještě jste nezkusili, obáváte se zkusit, nedaří se
/ neosvědčilo se vám integrovat do výuky)? Co myslíte, že by
vám pomohlo?
S jakým vybavením (jakými digitálními technologiemi – SW i
HW) jste ve třídě zvyklí pracovat?
Jak plánujete, sledujete a hodnotíte rozvoj digitálních
kompetencí žáků při práci s digitálními technologiemi?
Co z poslední doby vám v této práci udělalo radost?

13:00–13:55

Sdílení výsledků diskuzí

13:55–14:00

Závěr

Moderuje: Mgr. Anna Doubková
Přihlášky na akci: https://goo.gl/forms/h2jLJ77BQfTJ0zU92
E-mailový kontakt: petra.tejklova@nuv.cz
Změna programu vyhrazena.
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