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Cíl semináře a cílová skupina
komu byl seminář určen, co měl přinést
apod.
(můžete vložit krátkou oficiální anotaci)

Obsah semináře
program

Nastavit a zahájit výuku v digitální podobě. Rozdělovat žáky
do týmů a usměrňovat jejich aktivitu. Společně pracovat na
zadaných úkolech a hodnotit je. Kontrolovat aktivitu
jednotlivých žáků v rámci hodiny. Ověřovat znalosti žáků a
provádět zkoušení. Připojit se k rozpracovaným úkolům
odkudkoliv. Sdílet s kolegy učivo, materiály a vzdáleně
konzultovat. Moderovat on-line porady.
Určen učitelům.
Úvod do digitální komunikace. Čím se liší spolupráce ve
fyzické třídě a on-line prostředí? Jaké jsou výhody a
nevýhody? Microsoft Teams: základní přehled. Instalace
aplikace Teams a přihlášení. Rozhraní aplikace Teams a její
možnosti a funkce pro výuku. Co potřebuji nastavit, než se
pustíme do práce? Nastavení zařízení (připojení, telefon,
tablet, počítač,…). Nastavení videa. Jak na vyučovací
hodinu on-line: Založení výuky/přihlášení žáků do vyučovací
hodiny. Moderování žáků - hlášení, nastavení zvuku pro
žáky - přidělování slova. Sdílení plochy s žáky. Psaní na
tabuli v počítači a jak ji využívat. Tvorba kvízů, testů a jejich
sdílení s žáky. Úkoly, projekty, hodnocení

Popis realizace
jak seminář probíhal, jeho rozsah,
využívání prezentací, videí…, možnost
zapojování dalších účastníků apod.

Většinu avizovaných témat lektor stihl. Účastníci se aktivně
zapojovali. Lektor měl příjemné vystupování.

Přínosy webináře do praxe
jaké nové poznatky a informace Seminář byl názorný a praktický, využitelný v praxi zhruba
webinář přinesl a jak jsou využitelné na 80 procent.
v praxi

Celkové zhodnocení, doporučení
stručné celkové zhodnocení,
doporučení kolegům apod.
Ostatní
další případné připomínky a informace,
pokud již nebyly uvedeny

Kvalitně vedené, praktické a užitečné. Lze doporučit dalším
kolegům, kteří se v Microsoft Teamsech neorientují.

Nejsem v Microsoft Teamsech úplný nováček, přesto byl pro
mě seminář přínosný a zajímavý.

