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V souvislosti se zahájením přípravy odborného programu již 11. ročníku konference
Pedagogický software 2008, obracíme se na Vás, jako na pracovníka nebo Vaše
pracoviště, které by mohlo výsledky svých prací na úseku pedagogiky, informačních
systémů, výpočetní techniky a souvisejících edukativních problémů významně přispět k
odborné úrovni konference.
Konference je již tradičně orientována na široké spektrum problémů souvisejících s
modernizací, racionalizací a zvyšováním efektivnosti výuky jednotlivých disciplin i
řízení různých typů škol. Klade si proto za cíl vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a
získání nových informací o způsobech výuky jednotlivých disciplin a přispět tak k
hledání optimálních forem výuky a jejich racionalizace s důrazem na využití nových
informačních technologií, výpočetní techniky, informačních systémů, internetu a dalších
progresivních metod pedagogické práce .
Cílem konference je v neposlední řadě i vytvořit prostor pro prezentaci a
následnou obhajobu výsledků získaných při řešení rozvojových a transformačních
projektů MŠMT, projektů Fondu rozvoje vysokých škol a dalších subjektů
podílejících se na podpoře rozvoje kvality vzdělávání.
Pro základní orientaci Vám v přihlášce navrhujeme předběžné spektrum
jednotlivých problémových okruhů, které bude upřesněno podle konkrétního zájmu a
přihlášek účastníků.
Rámcový návrh tématických okruhů konference
1. Elektronická podpora výuky pro jednotlivé discipliny
2. Metody zjišťování a výsledky měření efektivity výuky
3. Podpora jednotlivých typů a forem studia včetně studia distančního a celoživotního
vzdělávání
4. Multimedia ve vzdělávání
5. Informační systémy škol v řízení a hodnocení výuky, vědy, provozu knihoven,
bezpečnosti aj.
6. Technologie a technické prostředky pro podporu pedagogického procesu
7. Prezentace firem působících na úseku vzdělávání, informačních technologií,
výroby a distribuce učebních pomůcek, knih, software aj.
8. Různé (dle návrhu účastníků)
Organizační výbor konference:
prof. Ing. Václav Řehout, CSc.
RNDr. Josef Milota
Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.

Tel.
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387772005
387772678

E-mail
rehout@zf.jcu.cz
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Sekretariát konference:

Přihlášky účastníků k prezentaci příspěvků formou referátů, posterů nebo
demonstrací programů přijímá organizační výbor konference do 22. dubna 2008.
Organizační výbor si vyhrazuje právo změnit autorem požadované zařazení příspěvku.
V případě změny bude autor obratem informován.
Přihlašování realizujte:
- elektronickým formulářem na adrese: http://ps. zf.jcu.cz
Pokyny pro zpracování příspěvku:
Do sborníku z konference budou zařazeny v termínu zaregistrované příspěvky
prezentované ve formě referátů, posterů i popisu demonstrovaných programů.
Zpracované texty o rozsahu max 3. strany A4 včetně obrázků a grafů zašlete
sekretariátu konference v elektronické formě nejpozději do 10. května 2006. Zpracujte
optimálně v textovém editoru MS Word při minimální velikosti písma Times 12,
jednoduchém řádkování a okrajích 2,5 podle vzoru:
VÝZNAM GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ VE VÝPOČETNÍCH METODÁCH
POMOCÍ MAPLE
J. Dočkal
Vysoké učení technické, Brno
Stále se zdokonalující „počítačové pohodlí“ uživatelů výpočetní techniky ve
výuce nás odvádí od struktury …………..
Příspěvky můžete vkládat on-line na adresu conference@zf.jcu.cz do 5.. května
2008. Po tomto datu nebudou moci být příspěvky zařazeny do konf. materiálů.
Další informace:
řádně zaregistrované a včas odevzdané rukopisy příspěvků budou vydány
v monografii s ISBN
pro prezentaci příspěvků bude k dispozici klasická didaktická technika,
počítače, dataprojektory, připojení na internet i zařízení pro přenos obrazu do
sítě
pořadatelé přivítají a vytvoří prostor pro instalaci jakékoliv vlastní techniky
pro prezentaci orálních příspěvků a demonstrací programů v příslušné sekci
bude vymezen čas cca 10 minut
další prezentace nebo demonstrace programů budou probíhat podle zájmu
autorů a účastníků permanentně po oba konferenční dny ve vyhrazeném sále
pro vyvěšení posterů bude k dispozici plocha o rozměrech 1 x 0,7 m (v x š)
firmám působícím na úseku souvisejícím se zaměřením konference bude
umožněna výstava firemních produktů a prodej obchodních komodit po oba
konferenční dny
druhá informace spolu se seznamem přihlášených příspěvků a časovým
programem konference bude distribuována počátkem května 2006
Ve všech organizačních záležitostech se operativně obracejte na adresu
sekretariátu konference:

MR Servis
Kpt. Jaroše 30, 370 08 Č. Budějovice
Fax: 385343422
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Referát (přednáška – firemní sdělení)
Poster
Demonstrace programu
Účast bez aktivního vystoupení
Výstavka obchodních komodit, činností aj.

Referát (přednáška – firemní sdělení)
Poster
Demonstrace programu
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Návrh tématického okruhu: (označte)

Návrh tématického okruhu: (označte)

1. Elektronická podpora výuky pro jednotlivé discipliny
2. Metody zjišťování a výsledky měření efektivity výuky
3. Podpora jednotlivých typů a forem studia včetně studia distančního
a celoživotního vzdělávání
4. Multimedia ve vzdělávání
5. Informační systémy škol v řízení a hodnocení výuky, vědy, provozu
knihoven, bezpečnosti aj.
6. Technologie a technické prostředky pro podporu pedagogického procesu
7. Prezentace firem působících na úseku vzdělávání, informačních
technologií, výroby a distribuce učebních pomůcek, knih, software aj.
8. Různé (dle návrhu účastníků) ……………………………………………
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