Akreditované programy DVPP - iPad ve vzdělávání
název kurzu

anotace

cena za osobu

poznámka

1. Využití
dotykových
tabletů pro
vzdělávání (dětí se
speciálními
vzdělávacími
potřebami)
- základní
seznámení

Charakteristika dotykových tabletů a význam jejich využívání ve
(speciálním) vzdělávání
Specifika práce s tablety s ohledem na druh znevýhodnění
Základní přehled aplikací podle oblastí vzdělávání
Základní znalosti a dovednosti po technické stránce využívání iOS
Komunita uživatelů a centrum podpory

700 Kč
4 vyučovací hodiny
(4x45 minut)

Kurz doporučujeme jako 1. volbu
uživatelů, kteří zatím iPad nevlastní
nebo mají jen minimální zkušenosti
s jeho využíváním

2. Praktické využití
dotykových
tabletů pro
vzdělávání dětí s
mentálním a
kombinovaným
postižením

Specifika práce s tablety u dětí s kombinovaným postižením
Vhodné aplikace a jejich základní přehled
- pro děti s těžším a kombinovaným postižením
- podpora výuky trivia (čtení, psaní, počítání)
Vlastní vyzkoušení aplikací
Přizpůsobení a personalizace aplikací pro konkrétní klienty
Centrum podpory, tipy a triky

850 Kč
5 vyučovacích
hodin
(5x45 minut)
⬤

Součástí kurzu je vyzkoušení vlastní
úpravy aplikací pro podporu
komunikace a výuku čtení

3. Praktické využití
dotykových
tabletů pro
alternativní
komunikaci a
logopedii

Specifika práce s tablety u dětí s narušenou komunikační schopností
Vhodné aplikace a jejich základní přehled
- Rozvoj slovní zásoby, logopedie
- Alternativní a augmentativní komunikace
Vyzkoušení aplikací
Přizpůsobení a personalizace aplikací pro konkrétní klienty
Centrum podpory, tipy a triky

850 Kč
5 vyučovacích
hodin
(5x45 minut)

Zájemci o kurz by měli mít základní
povědomí (na úrovni kurzu 1 a 2) o
zacházení s tablety po uživatelské i
technické stránce.

⬤

Součástí kurzu je vyzkoušení vlastní
úpravy aplikací pro rozvoj slovní
zásoby a alternativní komunikaci

4. Praktické využití
dotykových
tabletů pro
vzdělávání dětí s
PAS

Specifika práce s tablety u dětí s PAS
Vhodné aplikace pro děti s PAS a jejich základní přehled
Využití pro jednotlivé oblasti
- Zážitkové a komunikační deníky
- Práce s emocemi
- Režimy a vizualizované plány, struktura
- Sociální situace
- Relaxační a motivační aplikace
Přizpůsobení a personalizace aplikací pro konkrétní klienty
Centrum podpory, tipy a triky

850 Kč
5 vyučovacích
hodin
(5x45 minut)

Zájemci o kurz by měli mít základní
povědomí(na úrovni kurzu 1 a 2) o
zacházení s tablety po uživatelské i
technické stránce.

⬤

Součástí kurzu je vyzkoušení tvorby
komunikačního deníku a denního
režimu

⬤ ⬤

KURZ JE VHODNÝ JAKO PRVNÍ SEZNÁMENÍ I PRO BĚŽNÉ ŠKOLY

ⓒ www.i-sen.cz

Zájemci o kurz by měli mít základní
povědomí o zacházení s tablety po
uživatelské i technické stránce.

5. Využití tabletů
ve vzdělávání žáků
na 1. stupni ZŠ a u
dětí se
specifickými
poruchami učení
(vhodné zároveň
pro žáky jejichž
mateřským jazykem
není čeština)

Význam dotykových tabletů pro 1. stupeň ZŠ,
Specifika práce s tablety pro žáky se SVP (dysporuchy, žáci-cizinci žáci z
minoritních skupin).
Vhodné aplikace a jejich základní přehled
- podle předmětů
- nástroje pro vlastní učení, kompenzace oslabených funkcí
- nástroje pro sdílení, prezentaci a pro rozvoj spolupráce
Vlastní vyzkoušení aplikací
Základní znalosti a dovednosti po technické stránce využívání iOS
Komunita uživatelů a centrum podpory

850 Kč
5 vyučovacích
hodin
(5x45 minut)

Kurz je vhodný pro učitele běžných
základních škol nebo pedagogy, kteří
vzdělávají žáky se zvýšenou
potřebou podpory

6. Tablet jako
nástroj v
pedagogické praxi

Význam iPadu jako nástroje v rukách učitele i žáka, aplikace pro tvorbu
obsahu a prezentaci studijních materiálů i žákovských dovedností
- video, prezentace, screencasting, interaktivní plakáty, myšlenkové
mapy
- tvorba instruktážních materiálů s využitím vhodných aplikací
iMovie, Keynote, Explain Everything, ThingLink, Popplet ….
- administrativa třídy, žákovská portfolia
- spolupráce a sdílení na síti

700 Kč
4 vyučovací hodiny
(4x45 minut)

Kurz je vhodný pro učitele 1. a 2.
stupně ZŠ, kteří chtějí smysluplně
využít potenciál tabletů ve výuce.

⬤ ⬤

Kurz není vhodný pro úplné
začátečníky, výhodou je uživatelská
zkušenost s iPady ve třídě

700 Kč
4 vyučovací hodiny
(4x45 minut)

Kurz je vhodný pro pokročilé
uživatele, kteří již s tablety pracují.
Na kurz je možné přinést vlastní
tablet.

⬤ ⬤

Kombinace aplikací za účelem rozvoje tvořivosti, kreativity a interaktivity
Vlastní vyzkoušení tvorby materiálů
7. Využití iOS
aplikací pro vlastní
tvorbu a rozvoj
kreativity

Seznámení s pokročilými možnostmi iPadu jako kreativního nástroje
Možné oblasti tvorby:
- pokročilá práce s fotografií a videem
- hudba, zvuk, ozvučené scény
- počítačová grafika
- prezentační materiály
- tvorba elektronických knih
- kombinace více aplikací “appsmashing”

⬤

obsah kurzu je tvořen po dohodě
podle potřeb účastníků

NABÍZÍME VYTVOŘENÍ KURZŮ NA MÍRU, PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB A POŽADAVKŮ
(vhodné pro šablony a dotační fondy)
Lektorky: Lenka Říhová, Iva Jelínková
Administrace kurzů a případné dotazy: Iva Jelínková

email: iva@i-sen.cz

ⓒ www.i-sen.cz

mobil: 604 344 398 (v odpoledních hodinách)

