Tradiční ICT workshop na PEF MENDELU
(Brno, 9. 1. 2012) Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně (PEF) již tradičněi) připravuje
seznámení s nejmodernějšími informačními a komunikačními technologiemi (ICT) pro potřeby
výuky na základních a středních školách. Přednáška a praktický workshop o možnostech využití ICT
ve školství se bude konat v pátek 13. ledna od 12 hodin v budově Q.
Akce se pořádá v rámci mnoha aktivit, které PEF pro základní a střední školy pořádá. „Každý rok
připravujeme pro pedagogy zajímavý program využitelný ve výuce jak na základních tak středních
školách“, říká hlavní organizátorka akce Ing. Ludmila Brestičová. Cílem této již tradiční akce je
prezentovat pedagogům novinky a trendy v ICT, letos z oblasti technologií společnosti Apple. Po
úvodní přednášce pojednávající o konkrétních možnostech využití technologií Apple ve školství se
účastníci rozdělí do skupin a prakticky si vše vyzkouší, a to například v laboratořích virtuální reality,
síťových technologií, robotiky, zvuku a dalších. Účast na semináři je zdarma. Program a odkaz na
přihlašovací formulář najdou zájemci na http://esf.pef.mendelu.cz/ict-koordinace.
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Mendelova univerzita v Brně již šestým rokem realizuje akreditované studium k výkonu specializovaných činností –
koordinace v oblasti ICT. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení
v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávacím procesu. Studium je akreditováno MŠMT
a splňuje podmínky §9 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studium je určeno pro absolventy pedagogických oborů nebo pro
absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)
zákona č. 563/2004 Sb. Studium se setkalo u pedagogů z celé České republiky s pozitivním ohlasem. Dosud však nemohla
univerzita uspokojit všechny zájemce, protože studium bylo hrazené a ne každá škola mohla studium za pedagoga uhradit.
Díky aktivitám členů ústavu informatiky PEF byl získán operační projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který hradí
náklady za studium. „Pedagogové tak mají možnost studium koordinace v oblasti ICT absolvovat zcela zdarma. Bližší
informace jsou na webových stránkách http://esf.pef.mendelu.cz, nebo k získání zasláním e-mailového dotazu na
jitka.kominacka@mendelu.cz“, říká organizační pracovnice vzdělávání Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. Účastníci setkání se dozví
podrobnosti o studiu a budou mít možnost se přihlásit.
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