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Název

Hodina IKT: Licence Creative Commons a ukázka opakování dříve
probraných témat

Oblast TET-SAT

Digitální občanství

Číslo a název
dokládané
kompetence

Otázka č. 25 Vytváření aktivních strategií, jak rozpoznat a reagovat na
nevhodné chování online a na z toho plynoucí ohrožení žáků (např.
kyberšikanu, podvodné jednání)

Odhadovaná úroveň
této kompetence

Pokročilý

Související výsledky
učení

• rychlé ověření, co se studenti naučili v předešlých hodinách a co se
naučili o licencích Creative Commons
• zvýšení zájmu studentů o výuku IKT

Typ nebo název
použitých nástrojů
IKT

webové stránky JeopardyRocs, stránky TodaysMeet site, prezentace na
stránkách PowToons

Vaše činnost
odpovídající uvedené
úrovni

V této hodině použijte pro úvodní aktivitu stránky TodaysMeet.
Licence Creative Commons představte prezentací na stránkách
PowToons.
Pro zopakování témat probraných v předešlých hodinách IKT použijte
hru Jeopardy na stránkách JeopardyRocs. Hodina probíhá ve školní
počítačové učebně.
Na platformě Weebly studentům ukážu, co bude v hodině jejich
úkolem. Seznámím je s plánem hodiny a předpokládanými výsledky.
Své znalosti o licencích Creative Commons z předchozích hodin
prokáží na stránce TodaysMeet. Jejich úkolem je napsat, co o tématu
vědí. Mohou používat školní počítače. Díky téhle aktivitě si udělám
představu o jejich vědomostech. Téma představím prostřednictvím
prezentace. Studenti si prohlédnou materiály k tématu. Dříve probraná
témata zopakujeme ve hře Jeopardy. Vybaví se jim, co se naučili.
Pracují v malých skupinkách.
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Obrázek nebo odkaz
na ukázku

Lekce na platformě Weebly: http://rvg5informaatika1.weebly.com/7tund---autoriotildeigused.html (v estonštině)
Zahřívací aktivita na webových stránkách TodaysMeet:
https://todaysmeet.com/RVG5klassid20172018 (v estonštině)
Prezentace o licencích Creative Commons na webových stránkách
PowToon: https://www.powtoon.com/onlinepresentation/ghWVunhYvwy/creativecommons/?mode=presentation (v estonštině)
Hra Jeopardy na zopakování dříve probraných témat v lekci na
JeopardyRocs: https://www.playfactile.com/kordaminervg1 (v
estonštině)

Náčrt činností, které
by vás mohly
posunout na další
úroveň

Mohla bych si zvýšit povědomí o zmíněných problémech absolvováním
kurzů MOOC zaměřených na autorská práva, licence Creative
Commons, používání bezpečnostních aplikací, nebezpečí na sociálních
sítích apod.
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