Nabídka témat

Kahoot pro začátečníky
Pokud chcete zažít zábavné učení se svými žáky, rozhodně se musíte seznámit s
online nástrojem Kahoot. Kahoot propojuje díky okamžitému získávání reakcí
žáků formální výuku se světem online a přináší nový pohled na vzdělávání a
hodnocení znalostí. Kombinuje prvky soutěživosti se snadností použití mobilních
technologií, a vytváří tak okouzlující sociální prostředí. Kahoot nabízí výukové hry
formou kvízu s možnostmi výběru, které umožňují generování a sdílení
s ostatními. V tomto workshopu si ukážeme, jak vytvářet, přehrávat a
sdílet Kahoot, (popř. používat již jeho hotové kvízy), zároveň také praktické
zkušenosti a realizaci ve třídě.
Symbaloo pro začátečníky
Symbaloo je interaktivní nástroj, pomocí kterého si můžete zorganizovat to
nejlepší na síti. Člověk má tak všechny oblíbené stránky hned po ruce. Díky
aktivnímu kontu se lze dostat ke všemu z jakéhokoli přístroje (počítač, mobil,
tablet) a také s ostatními sdílet další online materiály. V tomto workshopu se
seznámí účastníci, jak tento nástroj funguje a jak jej lze využít efektivně výuce
NJ.
Padlet pro začátečníky
Hledáte nástroj do výuky, který umožňuje sdílení textů, obrázků, odkazů celé
třídě, vytváření portfolií nebo něco nového pro výstupy Vašich projektů, pak je
Padlet určitě správná volba. Na workshopu si ukážeme, jak daná aplikace v praxi
funguje, a zaměříme se na efektivní využití ve výuce německého jazyka.
Learning Apps pro začátečníky
Přemýšlíte, jak do svých hodin zavést co nejjednodušeji interaktivní výuku? Pak
sáhněte po aplikaci Learning Apps. Tento digitální nástroj nabízí sbírku již
hotových úloh a aktivit, které můžete ve výuce kreativním způsobem hned využít
(kvízy, hry, cvičení atd.). Na workshopu si ukážeme, jak daná aplikace v praxi
funguje, možnosti sdílení úloh (QR kódy) a zaměříme se na efektivní využití ve
výuce německého jazyka (učitelské/studentské konto).
Lyricstraining pro začátečníky
Pokud rádi zpíváte v hodinách němčiny, popř. naopak jen posloucháte a sledujete
přitom Váš oblíbený hudební klip, pak je Lyricstraining pro Vás ten správný
digitální nástroj. Lze jej totiž ještě vylepšit o interaktivní úkoly a úspěch je pak
100% zaručen. Na workshopu si představíme danou aplikaci, zároveň její
všechny funkce a praktické tipy do výuky. Účastníci workshopu se také seznámí
s aktuálními webovými stránkami se zaměřením na využití písníček ve výuce
německého jazyka, včetně webových stránek obsahující hotové pracovní listy k
jednotlivým videoklipům.

Jednoduché online hry do výuky
Přichází konec školního roku a vy marně přemýšlíte, jak rozveselit ty unuděné
tváře a osvěžit Vaši výuku? Zkuste praktické interaktivní hry, na kterých si žáci
zopakují němčinu zábavnou formou. Na workshopu si ukážeme jednoduché
online hry, které se studenty můžete hrát na interaktivní tabuli nebo na ostatních
digitálních zařízeních (mobil, tablet, počítač atd.).
Výuka reálií německy mluvících zemí pomocí interaktivních her a aplikací
Workshop představí metody a způsoby výuky, jak se dají jednotlivá témata reálií
německy mluvících zemí pomocí nových aplikací úspěšně zakomponovat do
výuky němčiny. Děti a mládež komunikují, experimentují, učí se a hrají pomocí
nových medií. Účastníci si tak na vlastní kůži vyzkouší mnoho úloh s obsahem
reálií (Rakousko, Německo, Švýcarsko). V popředí stojí vizuální materiály,
orientace na sebeobjevování a na obsah učení, kreativní práce s texty,
interaktivní cvičení a nejrůznější komunikativní úkoly mezi partnery (vše online
na síti).
Vytváření pracovních listů pomocí jednoduchých aplikací online
Potřebujete zpestřit hodinu křížovkou, osmisměrkou, dominem, pexesem nebo
triminem? Na workshopu si ukážeme jednoduché online nástroje, které nám
umožní tyto pracovní listy vytvářet velmi jednoduše, pouhým kliknutím a bez
velké námahy. Ukážeme si jak s těmito nástroji efektivně pracovat a jejich
využití při přípravě hodiny NJ. Zároveň nezapomene na kolegy a kolegyně, kteří
mají rádi "retro" nástroje, nabídneme webové stránky s odkazy na předlohy pro
pracovní listy ve Word dokumentu či PDF. Získáte tedy hotové šablony na
domino, pexeso atd., do kterých můžete vlepovat, psát či vkládat obrázky dle
Vašeho uvážení a vytvářet své pracovní listy, tak jak jste byli zvyklí. Ušetříte si
tak práci s vytvářením konkrétních šablon.
Myšlenkové mapy online ve výuce NJ
Plánování, kreativní činnost, brainstorming, promýšlení nejrůznějších projektů a
další myšlenkové pochody mohou být zaznamenány pomocí speciálních aplikací a
webových služeb. Jaké jsou ty nejlepší? Účastníci se seznámí se všemi funkcemi
a vyzkouší si vytvořit myšlenkovou mapu na konkrétní téma. Na workshopu si
projdeme také různé aplikace myšlenkových map a ukážeme si, jak je můžeme
nejlepším způsobem využít ve výuce NJ.
Jak vylepšit řečové dovednosti pomocí online nástrojů
Mají Vaší studenti problémy při komunikaci a při prezentaci svých výsledků práce
(prezentace na dané téma, projekty, krátká řečová cvičení). Ukážeme si
jednoduché online nástroje a metody, jak studenty přimět k prezentaci bez obav
a s radostí. Na workshopu si vyzkoušíme, jak lze krok za krokem studenta naučit
efektivně prezentovat téma před třídou a využít přitom všechny interaktivní
nástroje, které nám internetová síť nabízí.

