Nabídka výukových kurzů pořádaných Gymnáziem Aloise Jiráska, Litomyšl
v rámci projektu Microsoft Partneři ve vzdělávání

Kurzy Microsoft Partneri ve vzdelavaní
Nabídka kurzů pro květen 2016

Gymnázium Aloise Jiráska nabízí všem pedagogům a dalším pracovníkům škol bezplatné vzdělávací kurzy pořádané
v rámci projektu Microsoft Partneři ve vzdělávání. Od roku 2008 jsme proškolili mnoho učitelů a správců sítí z celého
Pardubického kraje a v současné době v projektu pokračujeme jako oficiální vzdělávací centrum pro Pardubický kraj.
Nabízené bezplatné kurzy jsou zaměřeny na využití moderních technologií ve výuce. Příklady probírané při seminářích
vycházejí se školského prostředí a lze je dále využít v pedagogické praxi.
Kromě bezplatných seminářů nabízíme také placené akreditované DVPP kurzy, které jsou uznatelné jako výsledek
zvyšování kvalifikace učitelů. Nabízené akreditované kurzy umožní pedagogům lépe a efektivněji využívat moderní
kancelářské aplikace systému Office 2010/2013 ve své výuce i další školní agendě.
Pro oblast Pardubic a okolí může DVPP kurzy zajistit také DDM ALFA Pardubice – pro bližší informace kontaktujte
prosím pana Mgr. Adamů na milos.adamu@ddmalfa.cz.

Bezplatné prezenční semináře
Kurzy se konají v počítačové učebně Gymnázia Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590.

Windows 10
Termín konání: středa 4. května 2016, od 1430 do 1730
Kurz je určený pro všechny, kteří plánují přejít na Windows 10 nebo již Windows 10 využívají. Představíme si novinky
oproti Windows 7 i Windows 8/8.1 s důrazem na efektivní využití při běžné práci s počítačem. Naučíme se pracovat se
Storem, univerzálními aplikacemi, OneDrivem i novým webovým prohlížečem Edge. Uvidíte, že není třeba se nových
Windows obávat.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/AdvertizedSeminar/Details/2854

Microsoft Word 2016 pro učitele
Termín konání: středa 11. května 2016, od 1430 do 1730
Textový editor patří mezi základní kancelářský software. Naučte se jej používat tak, aby vaše dokumenty nejen dobře
vypadaly, ale pro jejich tvorbu jste také vynaložili co nejmenší úsilí. Word 2016 k tomu nabízí množství užitečných
funkcí, které si na kurzu předvedeme.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/AdvertizedSeminar/Details/2855

Microsoft PowerPoint 2016 pro učitele
Termín konání: středa 25. května 2016, od 1430 do 1730
Prezentace jsou ve školním prostředí často používaným výukovým prostředkem. Na kurzu se prakticky seznámíme
s možnostmi nového PowerPointu 2016 tak, aby se tvorba prezentací pro vás stala zábavou a vaše prezentace přinesly
požadovaný efekt.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/AdvertizedSeminar/Details/2856
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Akreditované DVPP kurzy
Díky spolupráci firmy Microsoft s Jednotou školských informatiků Vám můžeme v rámci projektu Microsoft Partneři ve
vzdělávání nabídnout kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto kurzy je možné uznat
jako výsledek zvyšování kvalifikace učitelů dle vyhlášky MŠMT 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Nabízené kurzy umožní pedagogům
lépe a efektivněji využívat zejména moderní kancelářské aplikace systému Office 2010/2013 a operační systém
Windows 8 ve své výuce i další školní agendě. Jedná se o následující kurzy:










Microsoft Word 2010 – Využití textového editoru v pedagogické praxi
Microsoft Excel 2010 – Využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi
Microsoft PowerPoint 2010 – Profesionální prezentace v pedagogické praxi
Microsoft Word 2013 – Využití textového editoru v pedagogické praxi
Microsoft Excel 2013 – Využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi
Microsoft PowerPoint 2013 – Profesionální prezentace v praxi
Nové funkce v sadě Microsoft Office 2013 užitečné pro pedagogickou praxi
Microsoft OneNote 2013 – Poznámkový blok pro přípravu vyučovací hodiny
Windows 8 – praktické použití pro pedagogy

Rozsah každého kurzu je 6–8 vyučovacích hodin (vyšší hodinová dotace umožňuje zpracování více praktických příkladů
a možnost lepšího osvojení probíraného učiva posluchači), školení může probíhat v jednom dni nebo ve dvou
odpoledních blocích. Obsah kurzů lze dle domluvy přizpůsobit konkrétní skupině posluchačů, jejich vstupním
dovednostem a výstupním požadavkům.
Cena jednoho kurzu pro jednoho účastníka je 1 250 Kč. V ceně je zahrnuta příručka k dané aplikaci v tištěné formě a
uznatelný certifikát o absolvování akreditovaného kurzu.
Školení mohou probíhat v plně vybavené počítačové učebně Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli nebo přímo v náležitě
vybavené učebně Vaší školy. Druhá možnost je vhodná zejména tehdy, kdy potřebujete proškolit více pracovníků
z vlastní školy.
Kromě výše uvedených kurzů je v případě zájmu možné zajistit i další akreditované DVPP kurzy, jejichž úplný přehled
najdete na portálu www.icstic.cz .
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Další kurzy
Kromě uvedených kurzů můžeme připravit i školení na míru pro skupinu posluchačů (například ze stejné školy), kteří
mají zájem o specializovaná témata z oblasti Microsoft Windows, Microsoft Office i dalších oblastí. Lektor přizpůsobí
výklad potřebám skupiny.
V případě zájmu více osob z jedné školy o konkrétní kurz z výše uvedené nabídky je také možné tento kurz pořádat přímo
v prostorách Vaší školy. Předpokladem je vybavení odpovídající potřebám konání kurzu. Konkrétní podmínky konání
kurzu s Vámi rádi dojednáme.
Aktuální nabídku kurzů najdete na stránce http://www.icstic.cz/Center/Details/11.

Způsob přihlášení na kurzy
Přihlášení na kurzy probíhá přes portál ICSTIC (http://www.icstic.cz) na stránce příslušného kurzu.
V případě potíží s přihlášením na kurzy nás prosím informujte.

Kontakt
Gymnázium Aloise Jiráska
T. G. Masaryka 590
570 01 Litomyšl
Telefon: 461 615 061
E-mail: glit@glit.cz
Web: www.glit.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jakub Šmolík
smolik@glit.cz
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