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. 0706131 QR kódy ve výuce - webinář, která je doporučena pro
učitele ZŠ, gymnázií, SŠ, vychovatele, pedagogy volného času.

07 Informační a komunikační technologie
0706131

QR kódy ve výuce - webinář

Doporučeno pro:

učitele ZŠ, gymnázií, SŠ, vychovatele, pedagogy volného času

Termín konání:

9.ledna 2023 od 14:00

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Místo konání:

On-line forma

Spojení:
Lektor:

Mgr. Lenka Benediktová Ph.D.,

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

Předkládaný vzdělávací program se zabývá využitím QR kódů ve výuce. Tyto černobílé
kódy můžeme vidět na letácích, informačních panelech či v časopisech. Jejich
využití ve výuce je však také široké. Učitel do QR kódu může schovat interaktivní
cvičení, odkaz na zajímavý článek či video, anebo jen textovou zprávu, bez
závislosti na vyučovaném předmětu. QR kód představuje spojení mezi elektronickým
světem a papírem a umožňuje tak tvorbu tzv. hybribních pracovních listů. Kdy je
klasický papírový pracovní list s úkoly doplněn QR kódy, které mohou ukrývat další
aktivity pro rychlé či nadané žáky.
1. blok (90 minut)
V úvodní části semináře budou představeny různé možnosti využití QR kódů ve výuce,
vše bude samozřejmě doplněno příklady z praxe pro lepší představu realizace ve
školním prostředí. Následovat bude představení několika aplikací, které umožňují QR
kódy vytvořit.
2. blok (90 minut)
V praktické části bude každý účastník vytvářet svoji sadu materiálů s využitím QR
kódů. Lektorka je k dispozici na zodpovídání dotazů. V následné diskuzi si
účastníci navzájem ukazují své výtvory. Závěrem proběhne shrnutí lektorky.
Účastníci se naučí využívat nový způsob tvorby vlastních pracovních listů a dalších
materiálů do výuky prostřednictvím QR kodů.
V praktické části si vše vyzkouší a mohou konzultovat případná úskalí.

Akreditace:

MSMT-27330/2021-4-813

Účastnický poplatek:

900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

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
0706131 QR kódy ve výuce - 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

