Šumperští učitelé se zapojí do projektu
Vzdělávání pedagogických pracovníků
v základních ICT dovednostech
Letos na jaře se v Šumperku uskuteční 2 kurzy pro pedagogy, které rozšíří jejich počítačové znalosti. V interních a následně distančních zaměstnáních bude učitelům bez
aktivní rozsáhlé zkušenosti s ICT, dána možnost hlouběji se seznámit a zvládnout využívání multimediální techniky, internetu, projekčních prostředků, kancelářského a výukového softwaru spolu s ukázáním cest využití získaných dovedností ve vlastní práci. Formou
třídenních prezenčních setkání a šestidenního distančního vzdělávání prostřednictvím e-learningu se rozšíří povědomí účastníků v tomto oboru. Naučí se pracovat se základními
prvky digitální e-výuky která bude bezesporu v nedaleké budoucnosti ve vzdělávání stále
více využívána. Kurzy se uskuteční po dvou skupinách v počtu deseti osob, po jejich úspěšném zvládnutí obdrží každý účastník Osvědčení o absolvování programu.
Školení se uskuteční ve dvou termínech - 1. skupina 17.-19.4.2013 a 2. skupina 17.19.6.2013 na Střední zdravotnické škole, Kladská 2, Šumperk. Posluchači obdrží složku se
studijními matriály a přenosné magnetické média. Účast na kurzu je bezplatná, školení je
plně logisticky zabezpečeno včetně občerstvení a úhrady jízdného bydlícím mimo Šumperk.

Více informací a přihlášky:
Telefon: 582 332 344
Fax: 582 332 344
Mobil: 607 845 974, 606 788 354
E-mail: vzdelavaci@institutpv.cz
Projekt Vzdělávání pedagogických pracovníků v základních ICT dovednostech s reg.č.
CZ.1.07/1.3.45/01.0023 byl v únoru 2012 zahájen prostějovským Vzdělávacím institutem,
spol. s r.o. a je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně Operačního programu “Vzdělávání pro konkurenceschopnost.” Jeho cílem je především další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti používání ICT techniky,
zefektivnění jejich práce, zvýšení jejich dovedností, schopností a dalšího profesního uplatnění. Je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol.
V uplynulém roce byly velice úspěšně realizovány 2 kurzy po deseti pedagogických pracovnících v Prostějově a počátkem března tohoto roku jeden kurz v Přerově. Další kurz v
Přerově bude proveden v květnu.

