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Certifikáty kvality  Členství  

 
 

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, 
Vážená paní učitelko, Vážený pane učiteli 

rádi bychom Vám nabídli následující kurz: 
 

Odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro i nteraktivní výuku s ICT  
(15 734/2012-25-221). 

 
 
Kurz pořádá společnost AV MEDIA  - akreditovaná vzdělávací instituce v rámci DVPP k provádění 
vzdělávacích programů (14 499/2009-25), zároveň certifikované školicí středisko společnosti SMART 
Technologies  – SMART Certified Training Centre.  
 
Kurz je určen pouze pokročilým uživatelům prostředí autorského programu SMART Notebook, kteří mají 
zájem rozvíjet se v oblasti práce s interaktivní tabulí SMART Board. 
 
Jedná se o unikátní příležitost získat odborné kompetence a dovednosti v užívání interaktivní tabule 
SMART Board na velmi vysoké úrovni. Účastník kurzu získá ucelené množství znalostí a vědomostí 
o autorském programu SMART Notebook  a dalších možnostech jeho rozvoje. Získáte specialistu 
a garanta = interního lektora a mentora interaktivní výuky  ve Vaší škole. Znásobuje se tak investice 
do pořízené interaktivní technologie s dlouhodobě udržitelnou podporou metodických dovedností 
pedagogů. Škola, která má interního lektora, posouvá své pedagogy prostřednictvím interních workshopů 
v rozvoji didaktických a metodických dovedností při používání interaktivních technologií ve výuce, 
počínaje interaktivní tabulí SMART Board. 
 
Datum konání kurzu:   24. – 26. května 2013  
Místo konání kurzu:   Říčany u Prahy, hotel Oáza  
 
 
Hlavní témata kurzu:  
- Tipy a triky od za čátečníků pro pokro čilé uživatele  - cílem je aktivita, která snadno a efektivně 

zapojí žáka do procesu vzdělávání. 
 
- Zásady tvorby a využití digitálních u čebních materiál ů (DUMů): 

o didaktické zásady zapojení interaktivní tabule do fází výuky, 
o grafická a jiná pravidla pro tvorbu DUMů, 
o problematika autorského práva při tvorbě DUMů. 

 
- SMART Notebook 11  – nové nástroje znamenají nové příležitosti pro Vaši výuku. 
- Extreme Collaboration – nové možnosti zapojení žáků do výuky s pomocí dalších zařízení: 

notebooky, netbooky, tablety nebo chytré telefony 
 
- 3D výukové objekty  rozšíří Vaše možnosti i znalosti Vašich žáků atraktivní formou. 

o využití vizualizéru s možností smíšené reality (SDC 330 / 450) 
 
- Další možnosti rozvoje interaktivní výuky  v prostředí autorského programu SMART Notebook: 

o okamžitá zpětná vazba, hodnocení a testování s pomocí 
SMART Response 
o matematické nástroje SMART Math Tools 
o SMART Digitální třída – možnosti práce v systému 1:1 
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Certifikáty kvality  Členství  

- Prezenta ční dovednosti lektora  
- Zdroje inspirace a digitálního obsahu 
 
Anotace kurzu na stránkách AV MEDIA: 
http://www.avmedia.cz/skoleni-clanky/kurz-pro-lektory-interaktivnich-tabuli-smart-board-smart-board-
trenink-treneru.html 
 
 
Cena kurzu pro interní lektory a mentory pro intera ktivní výuku s ICT: 
- Cena celého kurzu je 8000,- Kč (s DPH), v ceně jsou zahrnuty náklady na ubytování a stravu 

účastníků během celého trvání kurzu, dále veškeré výukové materiály, které dostane účastník 
k dispozici na místě, ale i další po absolvování kurzu.  

- Kurz lze uhradit 5ti  poukázkami na celodenní školení  od společnosti AV MEDIA. 
- Kurz lze financovat z evropských projektů.    
 
Pro koho je kurz pro interní lektory a mentory pro interaktivní výuku s ICT ur čen? 
- Kurz je určen všem pedagogům vzdělávacích zařízení, kteří mají k dispozici interaktivní tabuli 

SMART Board a kteří již absolvovali školení úrovně začátečník, mírně pokročilý a případně 
pokročilý.  

- Kurz je určen všem pedagogům, kteří mají zájem prohlubovat nejen své dovednosti pro výuku 
s touto interaktivní pomůckou, ale i kolegů ve škole.  

- Kurz je určen všem pedagogům, kteří mají zájem tvořit efektivní digitální učební materiály s pomocí 
všech dostupných nástrojů v prostředí autorského programu SMART Notebook a sdílet je 
s ostatními kolegy – pedagogy ČR.   

- Kurz je určen aktivním učitelům, kteří chtějí být garanty interaktivní výuky na své škole. 
 
Co získá pedagog v rámci tohoto kurzu? 
- Úspěšný absolvent kurzu získá do svého profesního portfolia osvědčení o absolvování kurzu. 
- Úspěšný absolvent kurzu získá možnost účastnit se pravidelných setkání lektorů interaktivních 

tabulí SMART Board, která mají za cíl seznámit lektory s novinkami a dalším rozvojem lektorů 
interaktivních tabulí SMART Board. Vše s cílem udržet kvalitu a jedinečnost tohoto kurzu, který 
pedagogové absolvují. 

- Úspěšný absolvent kurzu získá přístup k materiálům k podpoře a rozvoji školení a seminářů pro 
své pedagogické kolegy -  mezi nimi tutoriál lektora interaktivních tabulí SMART Board, internetové 
zdroje, učebnice v digitální podobě, video tutoriály atp. Materiály jsou lektorům k dispozici na 
webovém rozhraní se skrytým přístupem. 

- Úspěšný absolvent kurzu bude dále rozvíjen v ostatních technologiích, které aktuálně přicházejí do 
českých škol. 

- Spolupráce s ostatními absolventy kurzu a společností AV MEDIA zaměřená na další rozvoj 
vědomostí a dovedností v oblasti SMART produktů. Aktivní přístup k přijímání a zpracování 
informací, novinek a nových přístupů ze světa interaktivních produktů pravidelně přinášenými 
společností AV MEDIA z mezinárodních setkání. 

 
Cílem tohoto kurzu je podpořit a rozvíjet interaktivní výuku na všech typech škol smysluplným způsobem 
s ověřenou a oblíbenou technologií.  
 
Pokud máte na základ ě výše popsaných aktivit zájem o tento kurz, nebo o podrobn ější informace, 
registrujte se na portále Veškole.cz http://www.veskole.cz/seminare-skoleni/detail-315  nebo  na 
e-mailovou adresu skoleni@avmedia.cz . 
 

Mgr. Iva Loužecká, DiS. 
Konzultantka pro vzdělání 

AV MEDIA, a.s. 


