AKTIVACE ŽÁKŮ V TEAMS
Webinář proběhne ve čtvrtek 27.05.2021 v čase 14:15 – 16:15 hodin online.
LEKTOR
•

MGR. JAROSLAV BEZCHLEBA
o

lektor realizoval od listopadu sérii kurzů Teams pro učitele škol, kterých se zúčastnilo více
než 600 učitelů

FORMA
Webinář proběhne v rámci on-line schůzky v prostředí Teams.

ÚČASTNÍCI
Webinář je vhodný pro učitele, kteří vedou distanční výuku v prostředí Teams, a kteří se chtějí seznámit
s širokou škálou postupů, které:


zajistí aktivní zapojení žáků do distanční hodiny, minimalizují „pasivní sezení žáků“ u monitoru



umožní učiteli průběžnou kontrolu jejich práce nebo okamžité získání výsledků práce žáků po
jejich ukončení



poskytnou učiteli dostatek hmatatelných podkladů pro hodnocení žáků



oživí distanční hodinu a budou žáky motivovat

Webinář je vhodný pro učitele následujících typů škol – 1. stupeň, 2. stupeň, střední školy.

OBLASTI WEBINÁŘE
Na webináři budou učitelé seznámeni s následujícími okruhy:
•

Vytvoření skupin pro skupinové práce v průběhu distanční výuky

•

Společné aktivity na kartě Příspěvky

•

Využití karty Soubory pro společnou práci žáků ve stejném čase

•

Využití karty Zadání pro řízenou práci všech žáků

•

Využití aplikace Chat pro skupinovou práci

•

Využití Forms pro okamžité ověření pochopení učiva

•

Využití Poznámkového bloku předmětu pro individuální nebo skupinovou práci s průběžnou
kontrolou učitele

•

Využití Whiteboard pro společnou práci žáků v průběhu hodiny

Cílem Webináře je ukázat učitelům širokou škálu technik, které také odbourají požadavky některých
učitelů, aby žáci skenovali, fotili, zasílali e-maily se svými pracemi, byli nuceni využívat jiné aplikace
na splnění úkolů, apod.
Pozor: Webinář je zaměřen na prezentaci široké škály aktivizujících technik, nikoli na podrobný
nácvik. Podrobný nácvik práce s jednotlivými aplikacemi jsou součástí samostatných kurzů.

CENA
Cena na účastníka je 281 Kč (bez DPH), tj. 340 Kč včetně DPH.

PŘIHLÁŠKY
Závaznou přihlášku vyplníte na odkazu PŘIHLÁŠKA
Po vyplnění přihlášky obdržíte další informace na e-mail, který vyplníte v přihlášce.

