CoSpaces Edu!
Kurz pro učitele aneb Jak začít?
23. černa 2021 od 17.00 hod.
On-line seminář se uskuteční ve spolupráci obecně prospěšné společnosti Úhlava s agenturou
pro virtuální realitu BOT FACTORY dne 23. června 2021 od 17.00 hod. (předpokládané
ukončení do 19.30 hod.) a je určen zejména učitelům základních a středních škol, kteří se chtějí
dozvědět, jak zavést výuku pomocí virtuální a rozšířené reality do své třídy. Vzdělávací program
je pojat jako základní kurz k aplikaci CoSpaces Edu. Nepotřebujete k němu žádné předchozí
znalosti.
Potřebné vybavení:
Ke kurzu je vhodné mít tablet nebo mobilní telefon a případně počítač s internetovým
prohlížečem.
Program semináře:
1) První kroky
a)
b)
c)
d)
e)

instalace aplikace CoSpaces do mobilního telefonu nebo tabletu
první kroky s tabletem/mobilním telefonem
vytvoření první prohlídky v CoSpaces
jak do CoSpaces přidat 360° fotografii
jak prezentovat a sdílet CoSpaces

2) Základy používání
a)
b)
c)
d)

jak pracovat s 3D objekty
jak nahrát vlastní 3D objekty a obrázky atp.
jak seskupovat objekty
jak vytvořit novou scénu

3) Správa třídy a studentů v CoSpaces
a) jak zadávat studentům úkoly
b) jak úkoly kontrolovat
c) jak mohou studenti spolupracovat na projektech

4) Základy programování v CoSpaces
a) základní prvky grafického programovacího jazyka CoBlocks

5) Využití Merge Cube s CoSpaces
a) jak vytvořit modul pro Merge cube
b) jednoduchá aplikace Object Viewer pro kostku Merge cube

Přednášející:
Pavel Honzík ml.
Ing. Miroslav Samek

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 18. 6. 2021:
- na e-mailovou adresu:
vondracek@uhlava.cz
- nebo na poštovní adresu:
Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
- nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr
akce v „Kalendáři akcí“)
Vložné ve výši 500 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem
nejpozději do 21. 6. 2021 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy,
číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Daňový doklad podepsaný
kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem.

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme
po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 21. června 2021).
Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka.
Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do sedmi kalendářních dnů před konáním akce.
V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši. Zrušíte-li svou účast na akci později než sedm
kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se akce vůbec nezúčastníte, jste povinen uhradit plný
účastnický poplatek.
Při nízkém počtu přihlášených si vyhrazujeme právo na zrušení termínu semináře. O zrušení budete
informováni nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání semináře. Již uhrazené vložné lze použít
na platbu semináře konaného v jiném termínu nebo bude vráceno zpět na Váš bankovní účet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ CoSpaces Edu! Kurz pro učitele aneb Jak začít?
23. 6. 2021 od 17:00 hod., on-line formou (živý přenos)
Příjmení, jméno, titul: ..…………………………………………………………….…………
Škola/organizace:……………………………………………….........………………….……
Sídlo (adresa): ………………………………………………………………….….…….……
Telefon: ……………………

E-mail: ……………….……..................................….

IČO:

DIČ: ……………………

…………………...

Datum a místo vyplnění přihlášky:

Podpis:

Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním a s evidencí osobních údajů pořadatelem
v souladu s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů. Souhlasím s tím, aby po skončení tohoto
vztahu zůstalo moje jméno a adresa, na archivovaných dokumentech vzniklých v době trvání akce
a kontakt zůstal v databázi klientů pro další nabídky. Přihláškou potvrzuji také svůj souhlas
s pořizováním fotodokumentace z akce (printscreen obrazovky v případě on-line přenosu) a s jejím
využitím pořadatelem akce pro jeho propagaci.

