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Mgr. Vojtěch Gybas – speciální pedagog (Základní škola, Bruntál)

iTunes U jako nástroj učitele v Základní škole speciální
Chybějící portfolio učebních materiálů pro výuku v základní škole speciální lze rychle a efektivně nahradit pomocí nástroje 
iTunes U. Speciální pedagog tvoří své kurzy přímo v iPadu. Flexibilně tyto kurzy doplňuje o portfolio aplikací, webové 
odkazy a audiovizuální materiály. Ukáži Vám, jak výuku v základní škole speciální zefektivnit.

Jak změnilo používání iPadu výuku na naší škole
Prvňáčci žádají příklady navíc, páťáci tvoří vlastní učební materiály, o které se dělí se spolužáky. To všechno od doby,                   
kdy nám do výuky vstoupil iPad. Nejen jako vynikající motivační prvek, ale také jako kreativní nástroj, který dovoluje 
žákům vytvářet vlastní digitální výstupy z výuky. Takové, které by bez iPadu vznikaly obtížně anebo vůbec. Nabídneme 
průřez pracemi dětí napříč školním rokem, učební materiály, které si tvoří sami žáci 1. stupně i otázku práce                                    
s digitálním portfoliem.

Mgr. Pavlína Loňková – pedagog 1. stupně ZŠ (Základní škola a Mateřská škola Vřesina)

iPad jako nástroj učitele na základní a střední škole
Zařízení iPad je nejenom skvělou pomůckou pro studenty, ale 
zároveň mění způsob, jak se učitelé mohou připravovat na hodinu 
a jak jej v rámci výuky použít. Podíváme se, jak se může iPad 
proměnit v atlas, grafický kalkulátor, videokameru, anatomický 
model srdce nebo interaktivní tabuli. Seznámíme se s možností 
využít tablet jako experimentální nástroj v přírodovědných 
hodinách. Představíme si také knihy vytvořené nástrojem iBooks 
Author a to zejména z pohledu jejich přímého použití během 
vyučovací hodiny.

Mgr. Libor Klubal, pedagog, zástupce ředitele
 (Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba)

Mobilní technologie             
ve vzdělávání


