Vzdělávací institut Středočeského kraje
- VISK®
Semináře ICT, grafika, matematika – jaro 2019
Semináře jsou vhodné pro šablony, vybírejte podle zadání své školy.
Uskutečnění vždy závisí na dostatečném počtu přihlášených.
Kurz Office 2016 ve složení Word, Excel a PowerPoint vždy po 8 hodinách je připraven ve Slaném.
Jediná 24 hod. šablona IT na jaře 2019, případně si můžete vybrat varianty 8 nebo 16 hod. Společný začátek 7.2.2019.
Word – 8 hod.
Word + Excel – 16 hod.
Word + Excel + PowerPoint – 24 hod.
Excel – 8 hod. 21.2.2019
PowerPoint – 8 hod. 14.3.2019

Google Suite For Education (GSFE):
Bude představen základní výukový potenciál, který je obsažen v Google Suite For Education (GSFE).
Semináře jsou zaměřený prakticky, v průběhu budou předvedeny ukázky moderního řízení školy s využitím služeb GSFE
i ukázky využití GSFE v běžné agendě učitele a v procesu vzdělávání žáků. Účastníci získají kompetence pro nasazení a
správu aplikací v podmínkách školské praxe, ujasní si možnosti využití ve výuce, ve vedení osobní a školní agendy,
v řízení školy. Určeno pro vedení škol i učitele. Vyberte si variantu v rozsahu 8 nebo 16 hodin podle zadání své školy, se
společným začátkem 5.3.2019.
Úvod do řízení školy a moderního vzdělávání s GSFE
Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím GSFE – 16 hodin

Tablety a mobilní zařízení ve výuce:
Mobilní dotyková zařízení – nástroj pro inovaci výuky – 6.3.2019
Učíme se s tabletem na I. stupni ZŠ - 19.3.2019 – Ukázky a aplikace využitelné pro tvořivou práci žáků na 1. stupni ZŠ,
vhodné pro individuální i skupinovou výuku.
E-learning pro žáky I. stupně ZŠ - 2.4.2019
Tablety a jejich využití při projektové výuce – 7.5.2019

Grafické programy:
Scribus – 27.2.2019
SketchUp – 12.3.2019 - SketchUp je snadno použitelný 3D nástroj, určený pro tvorbu 3D
modelu. Je vhodný zejména k návrhům, vizualizacím, skicám, podporuje rozvoj
prostorové představivosti.
Inkscape – 16.5.2019
Publikační systém WordPress – 3.4.2019
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na seznámení s pokročilými funkcemi publikačního systému WordPress.
Redakční (publikační) systém WordPress patří mezi open source software a je určený pro provozování webových stránek
a publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který
nevyžaduje znalost programovacích jazyků.
Scratch 15.5.2019 Scratch je vizuální programovací jazyk, který umožňuje vytvářet
programy manipulací s grafickými programovými elementy. Školáci, studenti, učitelé a
rodiče ho mohou bezplatně používat jako multimediální autorský nástroj a mít ho jako
odrazový můstek do vyspělejšího světa počítačového programování.

Matematika s podporou ICT - Geogebra:
Geogebra – 8 hod. – geometrie a algebra názorně a prakticky 30.4.2019
Matematika 2G – 16 hod. – Geogebra & Google pro zefektivnění výuky matematiky (30.4. a 2.5.2019)
Druhá část volně navazuje na první díl, je možnost se přihlásit i samostatně
Cloud, Geogebra a Google – 8 hod. – Cloud ve službách učitele matematiky – GeoGebra & Google 2.5.2019
Další kurzy v rozsahu 8, 16 nebo 24 hodin můžeme po dohodě připravit ve vaší škole, pro část sboru apod.

Kontakt a informace:
Ing. Jan Stejskal, stejskal@visk.cz, 732 266 480
Bc. Martin Borský, borskym@visk.cz, 725 868 738
Aktuální stav najdete na webových stránkách VISK. V nabídce si filtrujte obor 14 – „šablony.“
30.1.2019

