
 

  

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
Nástroje pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického 

myšlení u dětí předškolního a školního věku  

pořádaný v rámci projektu Krajského akčního plánování I – cyklu seminářů  
 Polytechnika a informatika pro Ústecký kraj 

 

Cílová skupina 
Pedagogičtí pracovníci základních a mateřských škol. 
Zástupci regionálních technických klubů IKAP ÚK – projekt Krajského akčního plánu Ústeckého kraje. 
Zástupci PEC – Poradenské a edukační centrum pro spolupráci knihoven při VK ÚL. 
Další odborná veřejnost. 

Místo a čas konání 
Pondělí 20. ledna 2020 od 10 hodin v prostorách Stacionárního centra kolegiální podpory (SCUK) 
v budově UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem, přízemí budovy.  

Pořadatel 
Stacionární centrum kolegiální podpory při DDM ÚL (Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání                
pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p.o.). 

Program 
10:00–10:30 Informace k realizaci projektu IKAP ÚK II – zřizování technických klubů zaměřených na 
polytechniku, IT a robotiku. 
10:30–11:30 Interaktivní displej SchoolBoard, vzdělávání pro 21. století. Každodenní práce s interaktivním 
dotykovým displejem z pohledu běžného uživatele. Výhody moderní LCD zobrazovací technologie ve srovnání 
s klasickou projekční technologií doposud hojně používanou u interaktivních tabulí a interaktivních projektorů. 
Ukázka programů Barevné kamínky, mozaBook (3D modely a animace), Note (multidotykové psaní, vytváření 
vlastních úloh).  
11:30–12:00 Technický blok věnující se konkrétnímu nastavení a ovládání interaktivního displeje SchoolBoard 
určený zejména pro nové uživatele z technických klubů. 
12:00–12:30 Koordinační setkání odborné metodické skupiny – regionální manažeři technických klubů IKAP 
ÚK II., zástupci DigiBuněk IKAP ÚK I., zástupci PEC, zástupce SYPO. 
13:00–14:00 Workshop – individuální práce s interaktivním dotykovým displejem. 
14:00–16:00 Individuální seznamování s dalším technickými pomůckami stacionárního centra.  

Účast a přihlášení 
Přihlašte se pomocí formuláře zde. Účast na semináři je zdarma.  

Na Vaši účast se těší 
● Bc. Radim Veselý 

vedoucí SCUK při DDM a ZPDVPP Ústí nad Labem 
● RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. 

odborný garant | metodik pro digitální gramotnost projektu IKAP ÚK 
● Mgr. Martina Pospíšilová 

lektor | Metodický kabinet digitálního vzdělávání 
● Jan Patera 

lektor | Metodický kabinet digitálního vzdělávání 

Cílená podpora škol při naplňování KAP 1 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008369 

https://goo.gl/maps/k5qLXGfPRxX5uTZp7
http://www.ddmul.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf0WQH9F7TyQdBjM1doVBZ3FyKjA0gTNjPg-pnklGYbflmwg/viewform?vc=0&c=0&w=1

