5. SETKÁNÍ ODBORNÉHO PANELU
K DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI
A INFORMATICKÉMU MYŠLENÍ
PROJEKTU NÚV PODPORA PRÁCE UČITELŮ

24. května 2019
9:30 – 17:00

hotel Lions
Zborovská 18
Plzeň
Akreditace: MŠMT 28480/2017-1-1145

Téma:		
Podpora škol (učitelů) při rozvíjení digitálních kompetencí.
Cíl: 		
Sdílet informace o koncepčních projektech, sdílet zkušenosti a inspiraci,
		

prodiskutovat téma.

Co očekáváme:

Účast lidí, které téma zajímá a jsou ochotni se podělit o svoje zkušenosti.

Co nabízíme:

		

Diskuze s odborníky, zkušeného moderátora.

Otázka, na kterou budeme hledat odpověď: 		

		
		

Jakou podporu učitelům můžeme společně dát, aby došlo k reálné změně
a výuka IT dovedností se proměnila?

Program
9:30 – 10:00

Prezence s kávou na přivítanou, neformální diskuze

10:00 – 10:05

Uvítání

10:05 – 10:20

Aktuality v PPUČ – vedení projektu

10:20 – 10:45

Rychlý vývoj technologií a co to znamená pro školu? Jsme na to připraveni?

10:45 – 10:55

Neformální diskuze s kávou

10:55 – 11:40

Koncepční projekty
Podpora rozvoje digitální gramotnosti (PODG) –
co řeší, jaké budou výstupy, ukázky, diskuze
Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) –
co řeší, jaké budou výstupy, ukázky, diskuze

11:40 – 12:00

Systémový projekt – Podpora práce učitelů (PPUČ)

12:00 – 13:00

neformální diskuze s občerstvením

Odpolední program: sekce 1
13:00 – 16:00

Uzavřené jednání odborného panelu DG/IM –
(supervize nad vznikajícími koncepčními materiály v různých projektech)

Odpolední program: sekce 2
13:00 – 13:45

„Jak ovlivňují digitální technologie čtenářské kompetence žáků?“ –
rozhovor dvou předních odborníků na digitální technologie a čtenářskou gramotnost

13:45 – 14:05

Digitální tvorba příběhů

14:05 – 14:25

M-learning – využití mobilních telefonů pro výukové účely

14:25 – 14:40

Myšlenková mapa, brainstorming – moderní metody práce

14:40 – 14:50

Neformální diskuze s kávou

14:50 – 15:10

Fotografický deník – kreativní práce s informacemi – (práce s popisným jazykem
a určitá základní dokumentaristika; využití mobilního telefonu nebo tabletu)

15:10 – 15:30

Buňka trochu netradičně – rozvoj digitální a čtenářské gramotnosti napříč předměty

15:30 – 16:00

Youtubeři jako nový fenomén – využijme youtube k rozvoji digitální a čtenářské
gramotnosti

16:00 – 17:00

Závěrečné shrnutí, formulace doporučení

Změna programu vyhrazena.

