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. 0707411 PowerPoint, která je doporučena pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ,
VOŠ ZUŠ, pedagogy volného času, vychovatele.

07 Informační a komunikační technologie
0707411

PowerPoint

Doporučeno pro:

učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ ZUŠ, pedagogy volného času, vychovatele

Termín konání:

Od 4.května 2021 do 11.května 2021 od 13:30

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Gymnázium Litomyšl

Spojení:
Lektor:

Ing. Jakub Šmolík,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

•
Zásady pro tvorbu úspěšných prezentací.
•
Koncepce ovládání programu PowerPoint, běžná orientace v uživatelském
rozhraní.
•
Práce s prezentací, tvorba nové prezentace, využití šablon.
•
Tvorba nových snímků, využití a změna předdefinovaných rozložení snímků.
•
Formátování prezentace, návrh a motivy.
•
Grafické prvky v prezentacích a jejich formátování.
•
Předvádění prezentace, nástroje prezentujícího pro úspěšné předvádění
prezentace.
•
Přechody mezi snímky, jejich vhodné použití a nastavení.
•
Animace objektů na snímcích, různé možnosti animací a časování.
•
Pokročilé animace objektů, animace aktivované událostmi.
•
Multimediální prvky v prezentacích – vkládání videa a zvuků.
•
Revize, kontrola pravopisu a gramatiky.
•
Předloha prezentace a její využití.
•
Nahrávka prezentace, uložení prezentace jako videa, online prezentace.
•
Diskuze, řešení konkrétních problémů.
Seminář vybaví účastníky dovednostmi při tvorbě a využití prezentací a to jak pro
PR školy, tak pro využití při výuce.

Akreditace:

MSMT-32621/2020-4-690

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV. Proběhne ve 2 setkáních 4.5. + 11.5.2021, vždy v čase 13:30
- 16:30 hodin

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
0707411 PowerPoint
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

