Projekty:
•

DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008

•

DVPP v Sokolově Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006

•

DVPP v Karlových Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011
Vážené kolegyně a kolegové,
zasíláme vám nabídku školení, které budeme realizovat do konce roku 2011.
V rámci projektu DVPP v Chebu, Sokolově a Karlových Varech nabízíme odborné kurzy
akreditované v systému DVPP. Školám zaplatíme přímou podporu, tj. cestovní náhrady a
navíc ještě příspěvek do mzdového fondu, který může ředitel školy použít libovolným
způsobem. Výše příspěvku na mzdy dosahuje takřka 2 000Kč za jednoho účastníka a kurz.
Kurzy jsme schopni přivézt až do příslušné školy, pokud tam bude alespoň 7 zájemců a
potřebná technika. Obvykle se školí v okresním městě či jiném větším městě kraje, které je
dopravně dostupné pro většinu účastníků.
Kurzy v celkové délce 20 vyučovacích hodin probíhají obvykle v odpoledních hodinách ve
čtyř- nebo pětihodinových blocích, podle domluvy. Můžeme školit také v dopoledních
hodinách.
Projekt za těchto podmínek poběží jen do konce roku 2011.
Předběžně přihlásit se můžete dvěma způsoby:
•

•

vypsat přiloženou tabulku a elektronicky (e-mail) nebo písemně ji poslat zpět
o

Cheb (ulovcova@gymcheb.cz, popř. Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 02 Cheb)

o

Sokolov (lucie.bednarova@isste.cz, popř. ISŠTE Sokolov, Jednoty 1620, 356 11 Sokolov)

o

Karlovy Vary (kondel@gymkvary.eu, popř. PČG Karlovy Vary, Národní 25, 360 20 K. Vary)

použít formulář na webu www.kvcso.cz, který je v odkazu Přihláška (VS).

Důležité:
•
•
•

u akce je třeba správně napsat název akce nebo její číslo,
u výběrového seznamu je možné vybrat místo konání (některé workshopy bude
možné realizovat v Karlových Varech, Sokolově nebo Chebu podle aktuálního zájmu),
na konkrétní akce bude zasílána pozvánka stejně jako v uplynulém období.

Využití ICT v předmětu ….
Cílem sady seminářů je rozšíření znalosti nástrojů z kurzu Didaktická technika s důrazem na
didaktiku konkrétního předmětu. Součástí je také aktuální přehled internetových zdrojů
informací a materiálů pro daný předmět, odborná fóra a specializované programy pro
podporu výuky příslušného předmětu.
V závěrečné části kurzu proběhne workshop s prezentací nejzajímavějších prací účastníků a
diskuze nad novými zkušenostmi z výuky.
Vhodné pro tvůrce DUM v projektu EU peníze školám ("šablony").

Workshopy v předmětu ….
Sada workshopů zaměřená na výměnu zkušeností z výuky mezi kolegy stejné aprobace.
Kurz je zaměřen na didaktiku předmětu v různých oblastech. Na workshopech získají
účastníci sadu metodických listů, které mohou upravovat pro potřeby vlastní výuky.
Workshopy vedou krajští metodici - členové metodických kabinetů Karlovarského kraje.
Workshopy NEJSOU zaměřené na použití počítačů ve výuce, počítače slouží jen jako
komunikační prostředek a nástroj pro úpravu materiálů.
V rámci workshopů budou prezentovány a diskutovány práce účastníků i metodiků.
Vhodné pro všechny učitele.

Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli (Interaktivní tabule
pro mírně pokročilé)
Cílem sady seminářů je rozšíření znalosti nástrojů a prohloubení praktických dovedností,
které učitelé získali v základních kurzech. Účastníci programu pro mírně pokročilé si osvojí
metodiku a získají návody pro práci s aplikačním software. Při následném praktickém
procvičení tvorby interaktivních prezentací zapojíte vlastní představivost a získáte další
materiál pro začlenění interaktivní tabule do běžné výuky. Součástí seminářů je také
seznámení s profesionální sadou nástrojů Lesson Activity Toolkit, pomocí kterých můžete
snadno
vytvářet
atraktivní
cvičení
a
prezentace
pro
dotykovou
tabuli.
V závěrečné části kurzu proběhne workshop s prezentací nejzajímavějších prací účastníků a
diskuzí nad novými zkušenostmi z výuky.
Vhodné pro mírně pokročilé uživatele interaktivních tabulí tvůrce DUM v projektu EU
peníze školám ("šablony").

Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol
Obsah workshopů je zaměřen na prohloubení získaných teoretických a praktických
dovedností využití didaktické techniky při řízení školy. Účastníci tohoto školení budou v
jednotlivých workshopech vedeni zkušeným lektorem z dané oblasti. Konkrétní náplň
workshopů 2, 3, 4 bude zvolena pod vedením moderátora akce (obvykle ředitel školy) podle
aktuální potřeby vedoucích pracovníků a bude výstupem prvního workshopu.
Vhodné pro vedoucí pracovníky škol.

Didaktická technika
Cílem sady seminářů je rozšíření znalosti nástrojů a praktických dovedností v těchto
oblastech:
•
•
•
•

Zásady dobré prezentace
Digitální fotografie pro začátečníky
Hot Potateos a tvorba testů
Interaktivní tabule pro začátečníky

Jedná se o základní sadu nástrojů pro používání didaktické techniky při výuce. Všechny
semináře jsou zaměřeny na získání praktických dovedností učitelů. Učitelé se naučí hledat,
upravovat a tvořit jednoduché prezentace, cvičení a testy včetně jednoduchých úprav
fotografií.
V závěrečné části kurzu proběhne workshop s prezentací nejzajímavějších prací účastníků a
diskuze nad novými zkušenostmi z výuky.
Vhodné pro tvůrce DUM v projektu EU peníze školám ("šablony").

Prosíme o odeslání předběžné přihlášky na webu nejpozději do konce září 2011.

Mgr. Jaroslava Úlovcová
Ing. Lucie Bednářová
koordinátorky projektů
Kontakty:
Mgr. Jaroslava Úlovcová
• e-mail - ulovcova@gymcheb.cz
• tel. 739 322 455, 354 430 145 klapka 277
Ing. Lucie Bednářová
• e-mail - lucie.bednarova@isste.cz
• tel. 352 466 098
Ing. Dušan Kondel
• e-mail – kondel@gymkvary.eu
• tel. 353 501 128

Seznam plánovaných akcí
Název

Číslo

Didaktická technika
D1

Didaktická technika

D2

Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli (Interaktivní tabule pro mírně pokročilé)

D3

Didaktická technika pro vedoucí pracovníky škol

Využití ICT v předmětu
ICT1

Využití ICT na 1. st. ZŠ

ICT2

Využití ICT v matematice

ICT3

Využití ICT ve fyzice

ICT4

Využití ICT v českém jazyce

ICT5

Využití ICT v dějepise

ICT6

Využití ICT v zeměpise

ICT7

Využití ICT v základech společenských věd

ICT8

Využití ICT v anglickém jazyce

Workshopy v předmětu
W1

Workshop 1. st. ZŠ

W2

Workshop německý jazyk

W3

Workshop anglický jazyk

W4

Workshop český jazyk

W5

Workshop dějepis

W6

Workshop základy společenských věd

W7

Workshop matematika

W8

Workshop fyzika

W9

Workshop chemie

W10

Workshop biologie

W11

Workshop zeměpis

W12

Workshop informatika

W13

Workshop tělesná výchova

W14

Workshop výtvarná výchova

Předběžná přihláška
(září – prosinec 2011)

Škola: .......................................................................

Číslo
akce

Účastník

E-mail

Místo konání

