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Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, vážení pedagogové, 
rádi bychom vás touto cestou opět pozvali na sérii vzdělávacích konferencí určených ředitelům, 
pedagogům, ict metodikům, vzdělávacím institucím i ict integrátorům. 
 

 
 
Termíny a místa: 

21. března 2017 - Karlovy Vary 
22. března 2017 - České Budějovice, 
24. března 2017 - Praha 
4. dubna 2017 - Ústí nad Labem 
5. dubna 2017 - Pardubice 
6. dubna 2017 - Brno 
7. dubna 2017 - Olomouc 

 
Nezapomeňte se registrovat.  
Účast na konferenci je bezplatná. 
 
 

 
Témata konference: 

 Dotační příležitosti a možnosti financování rozvoje škol v období 2014-2020, 
 Cloud computing -  nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení projektů i pro každodenní 

školní praxi, 
 Kybernetická bezpečnost, 
 Efektivní ochrana školní síťě před nevhodným obsahem, 
 Zavádíme a rozvíjíme CLIL - náměty pro inspiraci a možnosti DVPP v šablonách, 
 Podpora čtenářské gramotnosti, 
 Týmová výuka s tablety ve třídě, 
 Rozvoj matematického a logického myšlení hrou, deskové hry, 
 Techambition - doplněk výuky středoškolské matematiky, 
 Praktické využití interaktivních hraček pro rozvoj logického myšlení typu Ozobot a jiné, 
 Výukové hry, virtuální a rozšířená realita, 
 Specializované učebny pro výuku přírodních věd, jazyků a digitálních technologií, 
 Vzdělávaní v oblasti digitálních technologií. 

http://www.anipa.cz/
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PROGRAM: 

 
Připravili jsme pro vás řadu praktických workshopů v rámci šablon OP VVV. Představíme vám akreditovaná řešení 

partnerů konference, které budeme postupně uveřejňovat na portále eduTeK.cz. 

 
 

 
 
 

08:00-09:00 Prezence účastníků 

09:00-09:10 Přivítání účastníků, představení programu, přednášejících a partnerů 

09:10-09:40 
Jak využít Microsoft cloud: zdarma a naplno - nástroje pro efektivní spolupráci, 
sdílení informací a řízení projektů i pro každodenní školní praxi. 

09:40-10:00 Techambition: doplněk výuky středoškolské matematiky. 

10:00-10:20 YSoft be3D eDee - komplexní řešení 3D tisku a modelování ve školách. 

10:20-10:40 Přestávka, občerstvení, diskuze s partnery 

10:40-11:10 Efektivní ochrana školní síťě před nevhodným obsahem, kyberbezpečnost. 

11:10-11:30 Odborné vzdělávání a výukové systémy FESTO DIDACTIC. 

11:30-11:50 Zavádíme a rozvíjíme CLIL - náměty pro inspiraci a možnosti DVPP v šablonách. 

11:50-12:20 Přestávka, občerstvení, diskuze s partnery 

12:20-12:40 Týmová výuka s tablety ve třídě. 

12:40-13:00 
IoT laboratoř - vzdělávací program pro technicky zaměřené studenty středních 
škol. 

13:00-13:30 
Dotační příležitosti a možnosti financování rozvoje škol v období 2014-2020, praktické 
aspekty projektové žádosti, čerpání a ukončení projektu. 

13:30-14:00 Závěr konference, diskuze s partnery, oběd. 

  

   
Dále máte možnost si v partnerské zóně osobně vyzkoušet interaktivní hračky pro rozvoj logického myšlení typu 
Ozobot a jiné, deskové hry, virtuální realitu a 3D aplikace. 
 
Změna programu vyhrazena. 

http://www.anipa.cz/
http://www.edutek.cz/

