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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy: 23. 2. 2018, 10:00–14:00 h
Kde: Institut celoživotního vzdělávání,
budova E

Milé studentky,
milý studenti,

držíte v rukou nové číslo Newsletteru ICV, ve kterém Vás na
začátku každého semestru informujeme o akcích, kurzech a seminářích, které pro Vás připravujeme. Dejte si dobrou kávu nebo
čaj, prolistujte náš Newsletter
a zjistíte všechno podstatné. Věřím, že si z naší bohaté nabídky vyberete. A jako malé zpestření mám
pro Vás soutěž.
SOUTĚŽ
Napište nám odpověď na otázku: Kolik kurzů (odborných,
jazykových a zájmových)
a kolik seminářů z dílny Poradenského a profesního
centra bude začínat v březnu
2018?
Své odpovědi posílejte na email
soutez.icv@mendelu.cz
do 2. března 2018. První tři
soutěžící, kteří nám zašlou
správné odpovědi, odměníme
dárkovým balíčkem. Jména vítězů a správnou odpověď
zveřejníme 9. března 2018 na
Facebookové stránce ICV.
Těším se na Vaše odpovědi a přeji
Vám úspěšný semestr.
Váš Mendelín

Chtěli byste své odborné znalosti předávat dál? A zlepšit své šance na trhu
práce?
Vystudujte na ICV bakalářský obor Učitelství odborných předmětů. Studium probíhá
kombinovanou formou, a lze jej tak studovat
současně s Vaším dosavadním oborem na
MENDELU. Po absolvování budete mít plnohodnotné pedagogické vzdělání, a můžete
tak pracovat jako učitel na SOŠ. Těch mladých a kvalifikovaných je v současné době
nedostatek.
Více se o studiu dozvíte na Dni otevřených dveří nebo na www.icv.mendelu.cz

KURZY PRO MILOVNÍKY PSŮ – novinka
Pro současné i budoucí majitele psů připravujeme dva nové kurzy „Základy chování
a komunikace psů“ a „Prevence a řešení
nežádoucího chování psů“. Zjistěte o svém
psím miláčkovi více od odborníků s dlouholetou praxí v oblasti chování a komunikace psů.
Kurzy mají jak teoretickou, tak praktickou část.
Více uvnitř Newsletteru!

NOVÁ FACEBOOKOVÁ STRÁNKA PORADENSKÉHO
CENTRA
Poradenské a profesní centrum ICV MENDELU má nově svoji vlastní Facebookovou
stránku. Najdete na ní aktuální přehled zajímavých a užitečných seminářů a akcí, jako
např. seminář RELAXACE, který Vám pomůže zvládnout stres během zkouškového.
Nebo kurz ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ, který se na stránce brzy objeví. Semináře jsou ZDARMA pro všechny studenty, absolventy do 1 roku i zaměstnance MENDELU.
Dejte stránce lajk a žádný seminář Vám už neuteče!
www.facebook.com/poradenstvi.mendelu/

www.icv.mendelu.cz

PORADENSKÉ A PROFESNÍ CENTRUM
Přijímací řízení
KALENDÁŘ AKCÍ

na MENDELU pro uchazeče
se specifickými potřebami

pro letní semestr 2017/2018
Semináře osobnostního rozvoje
Tvorba vize aneb Jaká je Vaše vize pro rok
2018? Přijďte si ji s námi vytvořit!
Asertivita
Komunikace MBTI
Sebepoznání
Řešení konfliktů
Semináře pro podporu kariérového rozvoje
Podnikni to!

22. 2.
15. 3.
29. 3.
12. 4.
19. 4.
od 1. 3. do 15. 4. každý
čtvrtek
9. a 12. 3.

Směrem k úspěšné profesní kariéře
Kariérové přednášky jako doprovodný program
14. 3.
Kariérního dne MENDELU
Semináře studijního poradenství
Jak správně citovat
28. 2.
Formální úprava textů aneb základy typografie
21. 3.
Efektivní učení
5. 4.
Český pravopis: jistoty a novinky
26. 4.
Psychohygiena, inspirativní a tvořivé workshopy
Pravidelná relaxační skupina
od 26. 2. každé pondělí
Ochutnávka meditace
26. 4.
Tvořivost
28. 3.
Diagnostika
Jak mi to myslí? Jaký/á jsem? Co mě baví?
1. 3. nebo 3. 5.
Otestujte se.
Komu bylo shůry dáno? Otestujte své IQ!
19. 3. nebo 25. 4.
Podpora studentů se specifickými potřebami
Podpůrný kurz angličtiny pro evidované studenty se od 21. 2. do 31. 5. každou
specifickými potřebami
středu
Efektivní využití výpočetní techniky pro studenty se
16. 3.
specifickými potřebami
Jak pomoci studentům se specifickými poruchami
učení při osvojování cizího jazyka? - PRAKTICKÝ
22. 3.
WORKSHOP PRO VYUČUJÍCÍ CIZÍHO JAZYKA I PRO
STUDENTY MENDELU
Nabídku všech seminářů i s termíny najdete na
www.icv.mendelu.cz/poradenske-a-profesni-centrum

TEST PORUCH UČENÍ

Chystáte se studovat na MENDELU, ale bojíte se, že studium nezvládnete? Protože jste
v obtížné životní situaci, nebo máte specifické potřeby a nároky související se zdravotním
znevýhodněním či postižením, nebo máte
poruchy učení? Kontaktujte nás – pomůžeme Vám!
Poradenské a profesní centrum
na Zemědělské 5 (budova E)
Jaké služby Vám můžeme pro začátek
nabídnout?
INFORMACE
• o možnostech modifikace přijímacího řízení
nebo studia,
• o průběhu studia vzhledem ke specifickým
potřebám,
• o nabídce služeb Poradenského a profesního centra.
SLUŽBY
• Psychologické a speciálně pedagogické,
• konzultace k výběru studijního oboru,
• modifikace přijímacího řízení přizpůsobenného nárokům (např. vyšší časová dotace,
zapůjčení speciálních pomůcek: ClaroRead,
Roger Pen, usb kamerová lupa aj.),
• diagnostika specifických poruch učení,
• asistenční služby,
• tlumočnický a přepisovatelský servis.
Na plnění modifikace studia se podílí nejen Poradenské centrum, ale i studijní koordinátorky
jednotlivých fakult a konkrétní vyučující.
Pokud nevíte, co jednotlivé druhy postižení lidem při studiu i v životě přináší a tato problematika Vás zajímá, přijďte na den otevřených
dveří ICV dne 23. 2. 2018.

Máte podezření, že máte poruchu učení?
Zkontrolujte si, jestli na Vás sedí některé charakteristiky
studentů s poruchami učení:

• Máte dlouhodobé potíže se čtením, psaním, hláskováním,
• Trvá Vám čtení dvakrát až třikrát déle než druhým? Musíte
gramatikou anebo používáním početních operací, přestose v textu vracet, abyste pochopili, co jste si přečetli?
že máte průměrné nebo nadprůměrné dovednosti v jiných
• Raději mluvíte než píšete nebo čtete?
oblastech?
• Je Vaše písmo nečitelné? Škrábete? Mícháte malá a velká
• Máte velké obtíže učit se cizímu jazyku a vždy jste dostávali
písmena?
špatné známky?
• Máte potíže s orientací v prostoru a čase?
• Ruší Vás při učení okolní hluk a podněty z okolí, těžko se
• Je pro Vás těžké dělat si poznámky v průběhu přednášek?
soustředíte?
• Potřebujete dvakrát tolik času na rozmyšlenou a na odpo• Zaměňujete podobná písmena, čísla (b-d, k-t, 6-9…), slověď než Vaši spolužáci?
va, jako např. bodrý a dobrý, klan a klam?
• Orientuje se Vám špatně na stránkách skript? Neumíte si
• Nemůžete si vybavit obvyklá slova, komolíte je (samo udělat zápisky?
maso, psát - spát) a k vyjádření používáte ruce a nohy?
Pokud jste odpověděli více než 4krát ano, rádi bychom Vám doporučili dohodnout si konzultaci s našimi odborníky
na poruchy učení v Poradenském a profesním centru.
Tento dotazník vytvořila Dr. Arline Halper, koordinátorka programu pro poruchy učení na Kalifornské univerzitě v Los Angeles
(UCLA).

STUDIUM
Přijďte se zeptat na studium na ICVéčku!
Těšíme se na Vás na Dni otevřených dveří 23. 2. 2018
Představíme Vám nabídku studijních oborů, získáte informace
o přijímacím řízení, prohlédnete si učebny, můžete si vyzkoušet
relaxaci nebo si otestujete svůj učební styl.
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY
l Učitelství odborných předmětů
l Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
l Technické znalectví a pojišťovnictví
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR
l Technické znalectví a expertní inženýrství
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU do 15. 4. 2018

Více informací najdete na www.icv.mendelu.cz/studium

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Máte babičku nebo dědečka, kteří by se rádi naučili něco nového a poznali
nové přátele? Řekněte jim o studiu a kurzech na naší Univerzitě třetího věku.
NOVINKY na Univerzitě třetího věku
Od října 2018 otevíráme nové studijní programy:
• Rozšiřující dvouletý studijní program pro absolventy tříletého studijního
programu.
• Jednoleté studijní programy Člověk a fauna, Člověk a životní prostředí a
Člověk a svět.
V říjnu 2018 zahájíme i tradiční Základní tříletý studijní program a jednoleté
studijní programy Naše zahrádka, Zahrada a zdraví, Člověk a společnost.
Přihlášky na všechny studijní programy přijímáme do 18. května 2018.
Od 1. dubna 2018 se zájemci mohou hlásit i do semestrálních kurzů cizích
jazyků, výtvarných technik a aranžování, tvorby dekorací nebo sportovních
kurzů. Tyto kurzy začnou v září 2018.

Více informací na www.icv.mendelu.cz/u3v

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NOVINKA:

Základy chování a komunikace psů
Kdy: 16.–17. 3. a 13.–14. 4. 2018
Tento novinkový kurz je určen všem současným
i budoucím chovatelům psů, kteří chtějí získat nejnovější poznatky o chování a komunikaci psů jak
mezi sebou, tak mezi psem a člověkem. Díky těmto
znalostem zjistíte, jak vést účinně výchovu a výcvik
psů a jak předcházet možným poruchám chování
psů. V teoretické části se dozvíte například o vrozeném a naučeném chování psů a jejich vzájemných
vztazích, nebo o vývojových změnách a adaptaci
štěňat. Praktická část kurzu se bude věnovat vizuální, pachové a hlasové komunikaci mezi psy při jejich
vzájemných setkáních na veřejných prostranstvích.

KDE NÁS NAJDETE?
Vysokoškolský ústav
Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5 (budova E)
613 00 Brno
tel.: +420 545 135 209
e-mail: czv@mendelu.cz
www.icv.mendelu.cz
www.facebook.com/icvMendelu

Budova ICV

KALENDÁŘ AKCÍ

NOVINKA:

pro letní semestr 2017/2018
Oddělení Dalšího odborného vzdělávání pro Vás připravuje širokou
paletu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů.

Jazykové kurzy AJ, NJ, ŠJ, RJ a FJ
– 1 x 2 hod. týdně

od února 2018

Intenzívní kurzy angličtiny – středně pokročilí

od února 2018

Základy chování a komunikace psů

od 16. března 2018

Základy sommeliérství

22.–23. března 2018

Pedagog volného času

od 23. března 2018

Kurz pro výkon obecných zemědělských
činností

od 3. dubna 2018

Genetika a zdraví

od 11. dubna 2018

Základy práce s Adobe Photoshop

19. a 26. dubna
2018

Prevence a řešení nežádoucího chování psů

od 27. dubna 2018

Finanční gramotnost

9.–10. května 2018

Výroba kosmetických produktů

15. května 2018

Aranžování květin pro začátečníky

16. května 2018

Microsoft Excel – efektivní využívání aplikace

Prevence a řešení
nežádoucího chování psů
Termín konání: 27.–28. 4. a 11.–12. 5. 2018
Druhý novinkový kurz se bude věnovat jednotlivým
druhům nežádoucích chování psů, příčinám,
které takové chování spouští, a účinné prevenci.
V teoretické části se zkušení lektoři zaměří na témata
jako jsou např. skákání psů na lidi, kousání psů do
nábytku, obuvi a oděvů, nebo toulání psů. V praktické
části budou mít účastníci kurzu možnost vystoupit
s problémy v chování psů, jejichž řešení je osobně
zajímá, a seznámí se s nejnovějšími poznatky, jak tyto
problémy řešit.

JAZYKOVÉ KURZY

květen 2018

Kurzy jsou zpoplatněny, vybrané kurzy jsou cenově zvýhodněné
pro studenty MENDELU.
Přehled všech kurzů a termínů najdete na www.icv.mendelu.cz/czv

Cizí jazyk? To je výzva! Potřebujete ho přece všude
– k získání vysněné práce nebo odborné stáže, pro
účast v programu Erasmus+ a hodí se i při cestování.
Vyberte si z naší široké nabídky jazykových kurzů
v různých úrovních. Kurzy vedou zkušení lektoři.
Jazykové kurzy: angličtina l němčina l
ruština l španělština l francouzština
Pro studenty a zaměstnance MENDELU
sleva 6 %

I N S T I T U T C E LO Ž I VOT N Í H O V Z D Ě L Á V Á N Í M E N D E LU
Vysokoškolské studium
pedagogických a technickoekonomických oborů

Další vzdělávání
kurzy a semináře pro širokou
veřejnost

Poradenské centrum
pro studenty, absolventy
a zaměstance MENDELU

www.icv.mendelu.cz

Seniorské vzdělávání
Univerzita třetího věku

