On-line kurz pro učitele

On-line výuka s aplikacemi MS Office 365 atraktivněji
V podzimních měsících se našich on-line kurzů zúčastnilo přibližně 500 učitelů. Kurzy byly zaměřeny
na efektivní využití Teams při on-line výuce. Z kurzů a komunikace s účastníky těchto kurzů
vyplynulo, že velká část učitelů používá při práci pouze základní nástroje, které prostředí Teams
nabízí a minimálně používají další aplikace, které jsou součástí MS Office 365.
Proto nabízíme na jarní prázdniny sadu dvou kurzů, které vám umožní zefektivnit práci
s aplikací Teams a zefektivnit prezentace, které sdílí učitelé s žáky.
Níže uvedené kurzy jsou zaměřeny na praktický nácvik dovedností s kartou Poznámkový blok
předmětu (jedna z karet týmů typu třída v aplikaci Teams) a aplikací SWAY (jedna z aplikací MS
Office 365). Cílem kurzu je naučit učitele maximálně využít možnosti těchto nástrojů při distanční
výuce. Pozornost bude zaměřena na aktivizaci všech žáků při on-line výuce a udělat tak on-line
výuku zajímavou.
Kurzy jsou vedeny prakticky – účastníci kurzu plní praktické úkoly ve dvou rolích (role učitele a role
žáka).
Tyto kurzy jsou koncipovány jako:
 otevřené v termínech vyhlášených naší společností (termíny jsou umístěny na našich
stránkách abswyda.cz)


každý kurz je v délce 4 vyučovací hodiny

Organizace kurzu
Je vhodné, aby učitelé, kteří se přihlásí do kurzu a chtějí aktivně pracovat v roli učitele i žáka, si
připravili následující podmínky:


požádat správce prostředí MS Office 365 na škole, aby jim vytvořil účty pro dva fiktivní žáky



do kurzu se učitel přihlásí do prostřednictvím desktopové aplikace Teams



v prohlížeči Google chrome se přihlásí jako jeden fiktivní žák



v prohlížeči Microsoft Edge se přihlásí jako druhý fiktivní žák



všechna okna si učitel maximalizuje na celou obrazovku



v průběhu kurzu bude učitel přepínat mezi jednotlivými okny pomocí klávesové zkratky
Alt + Tab (to je vhodné procvičit před kurzem, pokud tento postup běžně učitel nepoužívá).

Délka kurzů Poznámkový blok i kurzu SWAY je v rozsahu 4 vyučovacích hodin (dvě hygienická
přestávky).

Přehled kurzů
1. Poznámkový blok předmětu – využití v distanční výuce
2. Aplikace SWAY – tvorba prezentace a využití v distanční výuce
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Obsahy kurzů
Z praktického pohledu je vhodné následující pořadí kurzů.
Kurz: Poznámkový blok předmětu
Osnova kurzu:
•

Vytvoření Poznámkového bloku předmětu a nastavení parametrů.

•

Prvky prostředí a jejich ovládání.

•

Základní nástroje pro vkládání obsahu do stránek.

•

Speciální techniky k dosažení zajímavých efektů na stránce.

•

Praktický úkol: Vytvoření zadání domácího úkolu s vloženými obrázky.

•

Distribuce úkolu žákům.

•

Opravování domácích úkolů a zamčení úkolů po jejich opravě

•

Vkládání objektů do stránky a nastavení jejich parametrů (vložení dokumentu, testu ve
Forms, videa, hlasové zprávy, hypertextového odkazu)

•

Distribuce stránky skupinám žáků (každá skupina bude mít jiné zadání)

•

Vytvoření úkolu pro společnou práci více žáků a jeho distribuce žákům

•

Sledování práce žáků.

Kurz: SWAY – aplikace pro tvorbu prezentací


Ukázka prezentace SWAY.



Založení prezentace SWAY.



Vkládání nových karet do prezentace a nastavení jejich parametrů podle typu obsahu.



Vytvoření sady snímků s obrázky (šest způsobů zobrazení).



Tři typy zobrazení prezentace (svislé, vodorovné, prezentace).



Zvláštní efekty zobrazení obsahu (statický obrázek – plovoucí text; text plovoucí přes
obrázek).



Styly prezentace SWAY (7 stylů; vlastní styl, nástroj Remix!).



Nastavení parametrů prezentace.



Vložení objektů do prezentace SWAY:



•

vložení obsahu textového souboru,

•

vložení videa,

•

vložení testu z Forms,

•

vložení dotazníku z Forms,

•

vložení odkazu na webové stránky,

•

vložení prezentace PowerPoint,

•

vložení dokumentu ve Wordu nebo Excelu.

Použití prezentace v distančním vzdělávání.

Poznámka: Kurzy jsou vedeny prakticky. Učitelé po celou dobu kurzu budou pod vedením lektora
provádět všechny aktivity. V případě nejasností se budou moci lektora zeptat, jak postupovat.
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Ceny za kurz (školy) – otevřené kurzy
Cena za účastníka v každém kurzu je 125 Kč (bez DPH) za 1 vyučovací hodinu. Celková cena
jednoho kurzu je 500 Kč (bez DPH), tj. 605 Kč (vč. DPH).
Přihlášení do kurzu
Pro přihlášení do kurzu postupujte následujícím způsobem:
1. Na stránkách abswyda.cz vyhledejte informaci o kurzech v části „Vzdělávací aktivity / on-line
kurzy – školy“
2. Vyplňte přihlašovací formulář (kurzy jsou plánovány vždy na pondělí v období jarních
prázdnin pro všechny oblasti České republiky).
3. Po obdržení přihlášky dostanete e-mail (na adresu, která bude v přihlášce) pokyny pro další
postup.

zpracoval
Mgr. Jaroslav Bezchleba
jednatel společnosti ABS WYDA, s.r.o.
Společnost ABS WYDA, s. r. o. dlouhodobě nabízí kurzy (včetně kurzů DVPP) pro učitele
v oblastech využití výpočetní techniky pro podporu výuky, využití kreativních metod ve výuce, využití
výpočetní techniky pro přípravu podkladů pro výuku, využití dotykový zařízení, využití aplikací MS
Office 365 v práci učitele.
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