
Program
Aula - přízemí
09:00–09:15 Zahájení veletrhu
09:15–09:30   Využi knihovny pro výuku gramotnos – Mgr. Jana Linhartová, ředitelka Severočeské 
                          vědecké knihovny
09:30–10:15 Gramotnos pro život – PhDr. Václav Mern
11:00–12:0011:00–12:00 Hodnocení výuky čtenářské a matemacké gramotnos – Mgr. Tomáš Pavlas, Česká 
                          školní inspekce
12:00–13:00 Matemaka, kde byste ji nečekali – prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
13:30–15:00 Interdisciplinární charakter informační vědy – Ústav informačních studií FF Karlovy 
                         Univerzity

Učebna výpočetní techniky
10:20–11:35 Ing. Řepka: Jak postavit a naprogramovat jednoduchého robota
13:00–14:3013:00–14:30 Ing. Řepka: Jak postavit a naprogramovat jednoduchého robota

Kmenová učebna 1 
10:20–11:35 Dr. Kasáčková: Roadshow Digidoupě – Workshop s moderními digitálními technologiemi   
                          – rozšířená realita, 3D virtuální realita, roboka, internet věcí, drony... 
13:00–14:30 Dr. Kasáčková: Roadshow Digidoupě – Workshop s moderními digitálními technologiemi 
                          – rozšířená realita, 3D virtuální realita, roboka, internet věcí, drony...

Kmenová učebna 2
09:30–09:4509:30–09:45 Prakcká přednáška – Včelka: aplikace na trénink čtení
10:20–11:35 Workshop Čtenářské kluby – Nová škola, o. p. s.
13:00–13:45 Workshop Včelka – jak pracovat s aplikací na trénink čtení

Kmenová učebna 3
10:20–11:35 Workshop – Metoda FIE
13:00–14:30 Workshop metoda Hejného H-MAT

Odborné učebny malé a chodby
PPROKOM speciální pomůcky
Včelka – aplikace na trénink čtení
Baobab – nakladatelství dětské literatury
Vydavatelství Takk – učebnice
Severočeská vědecká knihovna
Nakladatelství Fraus s. r. o. – učebnice
Poprokan – učebnice
H-MH-MAT pomůcky pro výuku Hejného metody
Montessori pomůcky
Pomůcky Mobilního centra kolegiální podpory IKAP
Expozice moderních technologií
Foxee továrna na stole
ZŠ Sportovní Litvínov – metody a přístupy k výuce
PF UJEP – didakka gramotnos ve vzdělávání učitelů
LogicLogická olympiáda, Mensa
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(Realizuje Ústecký kraj)

Více informací naleznete na hp://rskuk.cz/systemove-reseni-movace-a-vzdelavani-pedagogu-i-kap-a

OMS Vám nabízí: • Movační programy pro žáky • Didakcké work-
shopy s učiteli • Top vzdělávání se špičkovými lektory • Materiálové 
a didakcké zázemí • Podpůrné akvity, soutěže, veletrhy • Ukázky 
a vyzkoušení moderních pomůcek • Vzájemnou kooperaci s kolegy 

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU 1 ÚSTECKÉHO 
KRAJE A (IKAP A), č.p. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Obchodní akademie Ús nad Labem
v prostorách odloučeného pracoviště, Národního odboje 17, Ús nad Labem-Střekov

IKAP Day 2018 Veletrh gramotnos ve vzdělávání

určeno pro pedagogy ZŠ a SŠ

15. 11. 2018, 09:00–15:00 hodin


