V Ostravě 1.6.2012
Dobrý den,
dovolte, abychom Vás informovali o projektu Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol
a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách CZ.1.07/1.3.44/01.0020. Projekt je řešen Ostravskou univerzitou v Ostravě, Centrem celoživotního
vzdělávání na Přírodovědecké fakultě.
Kurzy a workshopy v rámci projektu budou lektorovat vaši oblíbení učitelé – Ing. Pavel Smolka,
mgr. Martin Žáček, mgr. Marek Osuchowski a další.
První workshop s názvem Tvorba dynamických webových stránek pomocí jazyka PHP se uskuteční
již 12.6.2012 od 14 hodin v budově Ostravské univerzity na ulici 30. dubna 22. Workshop bude
lektorovat mgr. Marek Osuchowski. Další informace o workshopu můžete najít zde
http://projekty.osu.cz/zokim/nabidka_workshopu.php . Nabídka na webu projektu bude postupně
doplňována. Pokud máte o jakýkoli kurz či workshop zájem, neváhejte a zašlete nám přihlášku.
V rámci projektu bude podporováno vzdělávání učitelů, administrativních a technických pracovníků
všech škol (včetně mateřských) v regionu se stejnou příležitostí pro všechny školy jednotlivých obcí
a okresů kraje.
V rámci projektu jsou připravovány BEZPLATNÉ kurzy a workshopy pro pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ
v celém Moravskoslezském kraji. Všem přihlášeným bude k dispozici mnoho studijních materiálů
ke kurzům a workshopům. Kurzy jsou realizovány kombinovanou formou, 3 - 4 prezenční setkání,
workshopy jsou jednoodpolední. Na závěr obdrží úspěšný účastník certifikát o absolvování kurzu
v rámci projektu EU. Jednotlivé kurzy budou probíhat od září 2012 a budou pro všechny
učitele bezplatné.
V rámci projektu budou realizovány tyto typy kurzů a workshopů:
• Kurzy se zaměřením na využití ICT v přípravě na výuku a výuce na ZŠ, SŠ a v MŠ
• Kurzy podporující profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti matematiky, výpočetní
techniky a informatiky
• Monotématické workshopy pro pedagogy všech typů škol zaměřené na nové informační
technologie a matematiku
• Kurzy z oblasti ICT zaměřené na přípravu k získání certifikátu ECDL
• Kurzy zaměřené na efektivní využívání ICT ve školách v řízení a administrativě
Aktuální informace o projektu a probíhajících kurzech a workshopech jsou zveřejněny na:
http://projekty.osu.cz/zokim/
Těšíme se na Vaši účast a účast Vašich kolegů a doufáme, že si každý najde v naší nabídce kurz
nebo workshop, jehož obsah bude pro něj zajímavý a využitelný v jeho práci.
S pozdravem

Ing. Eva Burianová, Ph.D.
vedoucí projektu
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