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

Kurzy Microsoft Partneri ve vzdelavaní
Nabídka kurzů pro březen/duben 2014

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. Kurzy také připraví pedagogy na
úspěšnou tvorbu digitálních učebních materiálů v rámci šablon projektu EU peníze školám.

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

Windows 8
Termín konání: středa 12. března 2014, od 1430 do 1730, nebo pondělí 24. března 2014, od 1530 do 1830
Windows 8 a 8.1 přinášejí oproti svým předchůdcům mnoho novinek. Na semináři se seznámíme s ovládáním a
možnostmi nového systému, abyste jej mohli efektivně využívat nejen v každodenní pedagogické praxi. Ukážeme si nové
principy ovládání, využití na dotykových zařízeních, práci s aplikacemi pro moderní uživatelské rozhraní, napojení na
cloudové služby i jednoduchou možnost získávání aplikací z Windows Store.
Uvidíte, že nová Windows 8(.1) nejsou nic, čeho je potřeba se bát, a naopak Vám pomohou připravovat se na výuku a
vést své hodiny snadněji a s větším úspěchem. Přijďte se přesvědčit a nové Windows si vyzkoušet na vlastní kůži!
Přihlášení na kurz v termínu 12. března 2014: http://www.icstic.cz/AdvertizedSeminar/Details/1095
Přihlášení na kurz v termínu 24. března 2014: http://www.icstic.cz/AdvertizedSeminar/Details/1104

Novinky v Microsoft Office 2013
Termín konání: středa 19. března 2014, od 1430 do 1730
Aktuální verze populárního balíku kancelářských aplikací s sebou přináší mnoho užitečných novinek. Ukážeme si práci
se šablonami napříč aplikacemi, lepší možnosti spolupráce na tvorbě dokumentů, nové možnosti programu Word pro
vytváření výukových materiálů, pomůcky pro usnadnění práce v Excelu i nové a efektní možnosti prezentačního
softwaru PowerPoint.
Přijďte se s Office 2013 seznámit a začněte je využívat naplno!
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/AdvertizedSeminar/Details/1096
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Využití tabletů ve výuce, vybrané aplikace pro Windows 8
Termín konání: středa 26. března 2014, od 1430 do 1730
Tablety s Windows 8 mohou do Vaší výuky přinést nový rozměr. Přijďte se seznámit s ovládáním Windows 8 na
dotykovém zařízení a vyzkoušejte si některé z dostupných aplikací pro použití ve Vaší výuce. Uvidíte, že moderní
technologie mohou Vaši výuku vhodně obohatit, žáky zaujmout a Vám usnadnit práci.
Pokud tablet s Windows 8 ještě nemáte, nevadí – u nás si jej budete moci vyzkoušet!
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/AdvertizedSeminar/Details/1097

Microsoft Word 2013
Termín konání: středa 2. dubna 2014, od 1430 do 1730
Kurz je u určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem o práci v textovém editoru. Je zaměřen na základní
práci s aplikací. Po jeho absolvování budou absolventi kurzu schopni základní orientace v prostředí a budou schopni
využívat aplikaci Word při své práci ve škole.
Posluchači se naučí prakticky využívat nové funkce Wordu. Obsah je zaměřen na školní prostředí. Tedy i příklady
využívané při kurzu jsou postaveny na školním základu. Jedná se o průřez i přehled novinek této aplikace. Kurz je
možné uzpůsobit obsahem individuálním potřebám posluchačů.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/AdvertizedSeminar/Details/1098

Microsoft Excel 2013
Termín konání: středa 9. dubna 2014, od 1430 do 1730
Kurz je u určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem o práci v tabulkovém procesoru. Je zaměřen na
základní práci s aplikací. Po jeho absolvování budou absolventi kurzu schopni základní orientace v prostředí a budou
schopni využívat aplikaci Excel při své práci ve škole.
Posluchači se naučí prakticky využívat nové funkce Excelu. Obsah je zaměřen na školní prostředí. Tedy i příklady
využívané při kurzu jsou postaveny na školním základu. Jedná se o průřez i přehled novinek této aplikace. Kurz je
možné uzpůsobit obsahem individuálním potřebám posluchačů.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/AdvertizedSeminar/Details/1099
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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. Kurzy také připraví pedagogy na úspěšnou tvorbu digitálních učebních
materiálů v rámci šablon projektu EU peníze školám. 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
Vám zašleme na vyžádání
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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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