EDITORIAL
Milí studenti, máte
před sebou první vydání
newsletteru vysokoškolského ústavu Institutu
celoživotního vzdělávání
(ICV) Mendelovy univerzity
v Brně. Newsletter budeme
vydávat dvakrát do roka,
vždy před zimním a letním
semestrem. Rádi bychom
vás jeho prostřednictvím
seznamovali s novinkami,
zajímavostmi, kurzy a semináři, které vám mohou
být užitečné ve studijním,
profesním i soukromém
životě.

SOUTĚŽ
Sdílejte naši facebookovou stránku a odpovězte
na soutěžní otázku. Z odpovědí
bude vylosován
1 z vás, který obdrží cenu!
Facebook.com/
icvMendelu

ICV MENDELU se na svých pracovištích
zabývá celou škálou různých aktivit.
Oddělení sociálních věd a Oddělení
expertního inženýrství pro Vás zajišťuje
studium v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice (obor
Učitelství odborných předmětů
a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku), Technické znalectví a
pojišťovnictví (obor Technické znalectví
a pojišťovnictví) a v navazujícím magis-

terském studijním programu Technické
znalectví a expertní inženýrství se
stejnojmenným studijním oborem.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání
připravuje a realizuje odborné, jazykové
a zájmové kurzy. Poradenské centrum
ICV MENDELU se zabývá poradenskou
činností, která je určena jak studentům
a čerstvým absolventům, zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti. Jeho
aktivity zahrnují služby psychologického

poradenství, psychoterapii, koučování,
poradenství pro studenty různým
způsobem znevýhodněné, profesní poradenství, kurzy zaměřené na uplatnění
na trhu práce, tréninky soft-skills apod.
Jako jediné pracoviště na MENDELU
organizujeme Univerzitu třetího věku
(U3V) také s pobočkami v Lednici a v Kyjově. Posluchači U3V mohou využít také
kurzy a zájmové aktivity pro seniory.

Nelíbí se Vám metody výuky, postupy pedagogů? Pojďte to společně
s námi změnit. Jak? Přihlaste se ke studiu bakalářského studijního
programu Specializace v pedagogice nebo do kurzu celoživotního
vzdělávání Studium v oblasti pedagogických věd!
Bakalářské studijní programy:
Magisterské studijní programy:
Specializace v pedagogice,
Technické znalectví
Technické znalectví a pojišťovnictví		 a expertní inženýrství

Přihlášky ke studiu se přijímají do 31. března 2014
Ví ce n a : h t t p : / / w w w. i c v. m e n d e l u . c z / c z / s t u d i u m

Kurzy pro rozšíření kvalifikace
V naší nabídce máme kurz z oblasti projektového
řízení, konkrétně Přípravný kurz na certifikaci
dle IPMA pro stupeň C a D. Cílem tohoto kurzu
je seznámit účastníky se všemi aspekty projektového řízení dle IPMA (International project
management association) a připravit je na složení
zkoušky stupně D („Certifikovaný projektový
praktikant“) nebo C („Certifikovaný projektový
manažer“). Rozsah kurzu činí 36 hodin (5 výukových dní), kurz je akreditován u Společnosti pro
projektové řízení.

mum). Jedná se o dvouleté kombinované studium, akreditované u MŠMT. Výuka probíhá blokově
v pátek odpoledne a v sobotu (4x za semestr), ve
4. semestru následuje pedagogická praxe.
Výborné jazykové znalosti jsou v dnešní době
předpokladem pro získání nejen požadovaného
zaměstnání, ale také podmínkou pro možnost
účastnit se odborné stáže či brigády v zahraničí.

Aktuálně nabízíme:

Pokud byste si chtěli rozšířit své odborné vzdělání
o pedagogickou způsobilost, tj. o možnost výuky
odpovídajících odborných předmětů na střední
škole, máme pro vás v nabídce kurz Učitelství
odborných předmětů (tzv. pedagogické mini-

•

•

Standardní jazykové semestrální
kurzy - výuka probíhá pouze 1x
týdně (2 hod.) Zde je nabídka kurzů
širší: všechny pokročilosti angličtiny,
ruština pro začátečníky, španělština
pro začátečníky a němčina pro mírně
pokročilé.

•

Kurz anglické konverzace – určen
pro ty, kteří si chtějí v angličtině spíše
zdokonalit komunikační dovednosti.
Vyučuje rodilý mluvčí, lekce 1x týdně.

Intenzívní jazykové kurzy – v LS budou probíhat v rozsahu 50 hodin výuky
(tj. 2x2 hodiny týdně). Konkrétně máme
v nabídce angličtinu pro mírně pokročilé
(A2) a němčinu pro začátečníky.

Zájmové kurzy
Chcete se zdokonalit ve svých dovednostech,
odreagovat se od svých studijních povinností
nebo si vyrobit jen tak něco pro radost? Neváhejte
a vyberte si z rozšířené nabídky zájmových kurzů.
•

Kurz kreslení pro začátečníky,
který je koncipovaný jako průřez
kresbou od nejjednodušších úkolů
k těm nejsložitějším - tedy od studie
tvaru, světla, stínu, tváře, postavy až
po kreslení v plenéru.

•

Pletení z pedigu ve 2 úrovních pro začátečníky a pokročilé

•

Výroba korálkových šperků – na
tomto kurzu si vyrobíte 2 náhrdelníky a náušnice

•

Kurz architektury a designu
– pro zájemce o umění v každodenním životě, jehož rozsah činí 16
hodin. Seznámíte se se základními
principy tvorby jednotlivých prvků
architektury (v interiéru i v exteriéru), naučíte se lépe se orientovat
v designu vnitřních a venkovních
prostor a zdokonalíte se ve sladění
estetiky.

KALENDÁŘ AKCÍ:
12. 2. 2014
od 17. 2. 2014
od března 2014
4. 3. 2014
1. 4. 2014
Od 9. 4. 2014
29. 4. 2014

Kreslení pro začátečníky
Jazykové kurzy
Učitelství odborných předmětů
Pedig I.
Pedig II.
Kurz architektury a designu
Výroba šperků

Kurzy jsou zpoplatněny, vybrané kurzy cenově zvýhodněné
pro studenty.

Více na: www.icv.mendelu.cz/cz/czv

Co by vás mohlo zajímat o učení
Jde vám učení samo nebo je to pro Vás dřina? Učíte se systematicky či spíše chaoticky? Spoléháte se na svoji paměť
nebo se snažíte vidět souvislosti a porozumět? Každý má
svůj osobitý styl. Učební styl, který by vám mohl nejlépe
vyhovovat, je možné zjistit pomocí dotazníku učení.
Učení můžeme zjednodušeně definovat jako ukládání
informací do paměti. Na tomto procesu se podílejí další
psychické procesy, zejména paměť a soustředění. Jestliže
se potřebujete naučit větší množství informací zpaměti,
může vám pomoci dozvědět se více o tom, jak krátkodobá
a dlouhodobá paměť funguje. Potřebujete mezi množstvím na sobě nezávislých informaci najít alespoň nějaké
souvislosti? Je možné využít mnemotechnické pomůcky.
Existují i další metody, jak můžeme docílit vyšší efektivity učení, například organizování poznatků, vizualizace, myšlenkové mapy. Mentální (či myšlenková)
mapa nahrazuje lineární myšlení. Uvádí v činnost
mozek jako celek. Proniká všemi směry a zachycuje
myšlenky z různých úhlů.

Univerzita třetího věku

Jak udržet duševní svěžest a radost ze života vašich prarodičů??
Chcete ochránit vaše prarodiče od praktik „šmejdů“ a jiných podvodníků?
Zprostředkujte jim návrat do školních lavic!

				
Kromě samotného studia U3V se mohou senioři těšit na kurzy Angličtiny, Pilates, Orientálního
tance, Fotografování v plenéru, PC pro začátečníky, Kurzy ručních technik, Asertivity, Prevence stresu
a cyklus přednášek o ochraně a obraně seniorů.
Více na www.u3v.mendelu.cz/cz

Nov i n k y, k te ré p ro Vá s p ř i p rav u j e m e
na Poradenském centru ICV MENDELU
Univerzita duševního zdraví:

Myšlenkovou mapu lze přirovnat k plánu města. Ve
středu mentální mapy je jako centrum základní myšlenka, představa. Hlavní ulice vedoucí do centra znázorňují
hlavní myšlenkové proudy, umožňují přehled o tom,
kterým směrem se myšlenky mohou ubírat. Vedlejší
ulice značí méně významné či podrobnější, konkrétnější
informace. Takovéto znázornění myšlenkového procesu
usnadní zorganizování faktů a myšlenek, umožní snazší
orientaci v možných směrech, jimiž je možno se ubírat.
Myšlenková mapa zjednodušuje psaní poznámek i jejich
zapamatování i vybavování, neboť náš mozek nepracuje
lineárním způsobem, nýbrž schematicky, pracuje především s obrazy, obrazovými asociacemi, ukládá informace
ve formě obrazů. Vytváření mentálních map slouží ke
zviditelňování myšlenek. Jak vytvořit mentální mapu?
Do středu papíru (skýtá možnost rozšiřovat všemi
směry) znázornit ústřední myšlenku, nejlépe obrázkem.
K hlavní myšlence připojovat další větve (je dobré pro
větší přehlednost používat barvy). K nim potom připojit
větve druhé úrovně, dále potom větve třetí úrovně.
Vhodnější je používat křivky, nikoli rovnoběžky. Výhodné
je též jednotlivé linky označit klíčovým slovem, což
umožní vytvoření asociací.
(viz. BUZAN, T. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007)

V roce 2014 chceme na Poradenském centru vytvořit nový cyklus podvečerních seminářů
zaměřených na rozvoj duševního zdraví. Naším cílem je nabídnout cyklus workshopů
s odborníky, kteří mají zkušenost s pomáháním vybraným skupinám osob. Proč? Mnohdy
v individuálních konzultacích zaznívají dotazy na problémy, které neřeší přímo člověk,
který na setkání přišel, ale někdo z jeho okolí. Jsou to například otázky na poruchy příjmů
potravy, pomoc blízkému, který trpí vážnou duševní nemocí, otázky, kdy se jedná o nadměrnou konzumaci alkoholu a kdy o závislost, co dělat, když mám podezření, že někdo
blízký užívá drogy nebo jiné návykové látky. Do oblasti duševního zdraví patří také schopnost udržet si dobré vztahy s lidmi kolem nás, umění relaxovat, žít svůj život v souladu se
svým okolím, být vyrovnaný v chápání smyslu života.
Setkání se budou konat každý měsíc. Už v březnu pozveme pracovnice krizové telefonní
intervence, aby nám představily některá doporučení, jak podpořit člověka, který prochází
obtížnou životní situací. Dále plánujeme diskuzi s pracovníky, kteří pomáhají osobám
s duševním onemocněním, s poruchami příjmu potravy, workshop o komunikaci s konfliktními osobami a řadu dalších.
Sociálně právní poradenství jako nová služba
poradenského centra.
V roce 2014 plánujeme
rozvíjet poradenské služby
o další oblast, kterou je sociálně právní poradenství,
které bude pro začátek
fungovat v podobě internetové poradny. V případě,
že bude o tuto službu větší
zájem, bude internetová
poradna rozšířena o přímé
konzultační hodiny.

KALENDÁŘ AKCÍ:

v nejbližší době se můžete těšit na následující kurzy a semináře. Tím však výčet nekončí, kompletní seznam najdete na webových stránkách poradenského centra.

od 11. 2. 2014
19. 2. 2014
27. 2. 2014
6. 3. 2014

Potřebujete vyřešit problémy se studiem,
s rodiči, s kamarády?
Máte problémy s učením??
Chtěli byste znát tipy, jak napsat životopis, aby zaujal??

Obraťte se na
Poradenské centrum ICV MENDELU!

Otevřená relaxační skupina
Efektivní učení
Meditace
Sebepoznání – půldenní blok
13. 3. – 24. 4. 2014 Sebepoznání – navazující
cyklus
11. 3. 2014
Laická krizová intervence
19. 3. 2014
Feuersteinovo instrum.
Obohacování - ochutnávka
18. 3. a 25. 3. 2014 Prezentační dovednosti
15. 4. 2014
Tvořivost
Služby poradenského centra jsou pro studenty MENDELU
poskytovány zdarma.

Více na: www.icv.mendelu.cz/cz/poradenske_centrum

Ohlédnutí za rokem 2013 na Poradenském centru ICV MENDELU
V roce 2013 jsme studentům Mendelovy univerzity v Brně nabídli možnost účastnit se zdarma
individuálního poradentství, kurzů a seminářů
kariérního, studijního, psychologického a speciálně pedagogického poradenství. Těchto aktivit se
zúčastnilo 778 studentů, což je v rámci jednoho
roku nejvíce za celou dobu fungování poradenského centra. Tímto bychom chtěli všem účastníkům
poděkovat za přízeň a věříme, že se s vámi budeme setkávat na aktivitách Poradenského centra
případně celého Institutu celoživotního vzdělávání
i v roce 2014! Rádi bychom se s vámi při této příležitosti podělili alespoň o pár vybraných hodnocení,
která nás potěšila:

„Chci Vám poděkovat za Prokrastinaci, byl to super
kurz a všem jsem o práci Vašeho ústavu nadšeně
vyprávěla“ (Osobní efektivita aneb jak vyhrát boj
proti prokrastinaci).

„Uvedomila som si pár nových věci o sebe a prijemne travila odpolednia“ (Sebepoznání).

„Jen tak dál, skvělý kurz“ (Jak psát odborné práce
na VŠ I.).

KDE NÁS NAJDETE?
Mendelova univerzita v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 5
613 00 Brno
tel.: +420 545 135 209,
e-mail: czv@mendelu.cz
www.icv.mendelu.cz

„Dnešní kurz byl naprosto skvělý! Nejlepší kurz, jaký
jsem na Institutu celoživotního vzdělávání doposud
absolvoval. Budu velmi rád, když se daný kurz bude
opakovat nebo zrealizujete kurzy podobného zaměření“ (Týmová práce: Poznejte svou roli v týmu).
„Kurz bol velmi dobre odprezentovaný a prínosný, ak
by bolo nejaké pokračovánie kurzu asertivity, mala
by som zaujem“ (Asertivita jako životní styl).

