
DIGI Elixír Liberec 
Pozvánka Centra digitálních technologií Elixíru do škol 

Chcete se inspirovat a získat praktické tipy do nového školního roku? 
Máme plán setkání od září – nechte se inspirovat a zavítejte k nám!  

 

 

 

 

Kalendář na rok 2019 a program:  

25. 9. Představení iQFABLABU, možnost 3D tisku vlastního výrobku 

30. 10. Rozšířená realita v běžné výuce, VR brýle 

27. 11. Uč (s) Wiki – workshop Wikimedia ČR 

11. 12. Vánoční aktivity s digitálními technologiemi a roboty 

Setkání probíhají vždy od 16 do 18 hodin 

Termíny a náhled programu v roce 2020: efektivní využití digitálních 

technologií ve výuce, internet věcí s libereckým Big Clownem, exkurze za roboty 

na univerzitu nebo střední školu v Jablonci, workshop Arduino s tvůrcem Matyldy.  

Termíny setkání: 29. 1., 26. 2., 25. 3., 22. 4., 20. 5., 10. 6. 2020 

Kontakty a parkování: 

Vedoucí: Martin Gembec, tel. 739 000 694, martin.gembec@gmail.com 

Místa setkání: iQFABLAB – vstup přes pokladnu iQPARKU, 

Nitranská 415/1, Liberec (výjimečně též místnost v 3. patře iQLANDIE) 

Pro účastníky je k dispozici zdarma občerstvení a parkoviště iQLANDIE, 

parkovací lístek (výjezd zdarma) vám vyřídí na pokladně (popř. vás po 

skončení pustíme). Před setkáním možnost návštěvy expozic iQLANDIE. 

Web: http://elixirict.cz/ 
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