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

Kurzy Microsoft Partneri ve vzdelavaní
Nabídka kurzů pro únor/březen 2013

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 této činnosti pokračujeme i v letošním školním roce jako tzv. Microsoft Inovativní centrum.
Novinkou v letošním roce jsou některé online semináře, které jsou pořádány přes internet a účastnit se jich tak
můžete přímo z pohodlí svého domova či z Vaší školy.
Kromě bezplatných prezenčních a online seminářů nabízíme také placené akreditované DVPP kurzy, které jsou
uznatelné jako výsledek zvyšování kvalifikace učitelů. Nabízené kurzy umožní pedagogům lépe a efektivněji využívat
moderní kancelářské aplikace systému Office 2010 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 online semináře
Online semináře jsou pořádány přes internet a přihlášení účastníci se k nim připojují pomocí klientské aplikace
Microsoft Lync. Těchto kurzů se tak můžete účastnit přímo z pohodlí svého domova či z Vaší školy.

Windows 8 pro školy
Termín konání: středa 13. února 2013, od 1500 do 1630
Seznamte se s nejnovějším operačním systémem Windows! Ukážeme si nové možnosti Windows 8, objasníme si mýty,
se kterými se můžete ohledně Windows 8 potkat, a vysvětlíme si, co všechno potřebujeme, abychom mohli Windows
8 nasadit. Vše samozřejmě s důrazem na školní prostředí.
Kurz povede Karel Klatovský, zkušený lektor a autor mnoha počítačových učebnic včetně aktuální právě o Windows 8.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/Seminare/Detail/90
Informace potřebné pro připojení se k online kurzu obdrží přihlášení zájemci před konáním kurzu.

Office 365 a jejich využití ve škole
Termín konání: středa 27. února 2013, od 1500 do 1630
V poslední době se v oblasti informačních technologií posouvají trendy od dedikovaných řešení spíše ke cloudu.
Takové řešení představují i Office 365, které jsou navíc pro školy k dispozici i zdarma. Služby Office 365 poskytují
bezplatný e-mail, zasílání rychlých zpráv, skupinové video, hlasové konverzace a možnost prohlížení a úpravy
dokumentů online.
V tomto kurzu si Office 365 představíme blíže, ukážeme si jejich možnosti a povíme si, co je potřeba k tomu, abyste je
mohli nasadit i na své škole.
Kurz povede Karel Klatovský, zkušený lektor a autor mnoha počítačových učebnic.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/Seminare/Detail/91
Informace potřebné pro připojení se k online kurzu obdrží přihlášení zájemci před konáním kurzu.
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Bezplatné prezenční semináře
Kurzy se konají v počítačové učebně Gymnázia Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590.

Tipy pro efektivní prezentace v MS PowerPoint
Termín konání: úterý 19. února 2013, od 1500 do 1800
Používáte PowerPoint pro tvorbu DUMů a dalších prezentací (nejen) pro potřeby své výuky? Naučte se používat
všechny možnosti PowerPointu tak, aby Vaše prezentace byly co nejefektivnější!
Ukážeme si – mimo jiné – využití různých druhů ilustrací na snímcích, pokročilou práci s animacemi, přidání
interaktivních prvků do prezentace, využití multimédií, práci se šablonou a další praktické dovednosti.
Kurz předpokládá běžnou uživatelskou znalost programu PowerPoint. Procvičování bude probíhat ve verzi 2010.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/Seminare/Detail/94

SkyDrive, Office Web Apps a jejich využití v pedagogické praxi
Termín konání: úterý 26. února 2013, od 1500 do 1730
Chcete mít své dokumenty neustále při sobě? To Vám dnes pohodlně a zdarma umožní cloudové úložiště SkyDrive.
Navíc získáte možnost své dokumenty upravovat přímo v prostředí webového prohlížeče pomocí aplikací Office Web
Apps. A to zdaleka není všechno…
Na kurzu si ukážeme a vyzkoušíme, jak si SkyDrive založit, věnovat se budeme běžné práci se soubory na úložišti,
ukážeme si praktické možnosti sdílení, vyzkoušíme si úpravu dokumentů v Office Web Apps a předvedeme si další
užitečné možnosti tohoto řešení. Vše se zaměřením na školní prostředí.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/Seminare/Detail/95

Microsoft OneNote jako moderní poznámkový blok pro učitele i žáky
Termín konání: úterý 5. března 2013, od 1500 do 1730
Aplikace OneNote představuje vedle Wordu, Excelu a PowerPointu standardní součást všech sad Office 2010. Víte, že
se jednoduše může stát významným pomocníkem při Vaší každodenní práci? Umožňuje totiž na jednom místě ukládat
a třídit Vaše přípravy na vyučovací hodiny, poznámky, zápisky z porad, úkoly, zajímavé webové stránky a mnoho
dalších informací. V kombinaci s cloudovým úložištěm SkyDrive pak nabízí přístup k poznámkám prakticky odkudkoli.
Na kurzu si vše prakticky vyzkoušíme a ukážeme si, jak OneNote efektivně využít ve školním prostředí.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/Seminare/Detail/96

Interaktivní výuka s Interactive Classroom
Termín konání: úterý 12. března 2013, od 1500 do 1730
Interactive Classroom je zdarma dostupný doplněk pro systém Microsoft Office 2007/2010, který se váže na aplikace
PowerPoint a OneNote. V první řadě umožňuje Vaše prezentace z PowerPointu vysílat přímo na počítače žáků, kteří si
pak k prezentacím mohou v aplikaci OneNote snadno dopisovat své poznámky. Zároveň ale Interactive Classroom
poskytuje i možnost získat od žáků přímou zpětnou vazbu k probírané látce, a to prostřednictvím hlasovacích snímků
vložených do prezentace. Díky tomu může být Vaše výuka efektivnější a žáci si mohou odnášet individuálně upravené
poznámky přímo v digitální podobě.
Na kurzu si Interactive Classroom prakticky vyzkoušíme z pohledu učitele i žáka.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/Seminare/Detail/97
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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 moderní kancelářské aplikace systému Office 2010 ve své výuce i další školní agendě. Kurzy
také připraví pedagogy na úspěšnou tvorbu digitálních učebních materiálů v rámci šablon projektu EU peníze školám.
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.
Kurzy se konají v počítačové učebně Gymnázia Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. V případě zájmu většího
počtu osob z Vaší školy je možné domluvit pořádání kurzu přímo na Vaší škole.

Microsoft Word 2010 – Využití textového editoru v pedagogické praxi
Termín konání: středa 6. března 2013, od 1300 do 1800
Cílem kurzu je připravit pedagogy na aktivní práci s textovým editorem. Primární zaměření je pak na samotnou správu
dlouhých dokumentů. Získané zkušenosti pedagog prakticky využije nejen při výuce, ale především při jakékoliv své
administrativní činnosti.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/Kurzy/Detail/68

Microsoft Excel 2010 – Využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi
Termín konání: středa 13. března 2013, od 1300 do 1800
Cílem kurzu je naučit pedagogy aktivně využívat tabulkový kalkulátor tak, aby jejich následná příprava výuky byla co
možná nejjednodušší a nejrychlejší. Praktické příklady, které jsou součástí školení, si mohou účastníci školení odnést a
dále využívat pro svou vlastní potřebu.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/Kurzy/Detail/69

Microsoft PowerPoint 2010 – Profesionální prezentace v praxi
Termín konání: středa 20. března 2013, od 1300 do 1800
Kurz je určen všem, kteří prakticky využívají při své výuce PowerPoint a prezentace, nebo všem, kdo mají zájem
o tvorbu školních prezentací. Cílem školení je naučit účastníky vytvářet a efektně zpracovávat prezentační materiály,
použitelné dále nejen jako doplněk výuky, ale zároveň i případně jako výukový materiál, který mohou studenti využít
k samostudiu či jako doplněk své domácí práce. Školení obsahuje řadu cvičení a umožní posluchačům, zorientovat se
i v pokročilejších technikách prezentačního programu.
Přihlášení na kurz: http://www.icstic.cz/Kurzy/Detail/70
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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 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/IC/Detail/6?pageName=Pardubick%C3%BD%20kraj
nebo na http://www.glit.cz/kurzy-microsoft.html.

Způsob přihlášení na kurzy
Přihlášení na kurzy probíhá přes portál ICSTIC (http://www.icstic.cz) na stránce příslušného kurzu. S výjimkou online
kurzů lze využít rychlé jednorázové přihlášení, praktičtějším způsobem a nutností u online kurzů pak je přihlášení
pomocí účtu Microsoft, Facebook nebo Twitter.
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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