Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu
Číslo projektu

Zvyšování kompetencí pedagogů ZŠ pro výuku anglického
jazyka
CZ.1.07/1.3.05/03.0021

Název příjemce

PYGMALION, s.r.o.

Celková alokovaná částka

2 435 195,50,- Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

01.06.2011 - 30.06.2012
Hlavním cílem je realizace vzdělávacího programu zaměřeného
na výuku angl. jazyka pro pedagogické pracovníky, kteří budou
získané kompetence využívat v rámci výuky. Dalším cílem je
podpora vzdělávání cílové skupiny rozvíjejícího dovednosti
komunikovat v AJ v podobě systematické přípravy ve dvou vzd.
modulech a to pro možné získání PET či FCE certifikátu.
Výsledkem celého projektu je vytvořit akreditované vzdělávací
programy pro posílení jazykových kompetencí 72 pedagogů
(cílová skupina-dále jen CS) pro jejich další působení ve výuce
anglického jazyka pro žáky na základních školách. Po vytvoření
uceleného spisu v předprojektové fázi (leden-květen 2011)
bude projektovým týmem v přípravné fázi zřízeno 6 pilotních
běhů výuky pro oba moduly (3 pro PET, 3 pro FCE, tj. po dvou v
3 MSK městech).Tato výuka (říjen 2011-květen 2012) bude
pojata tak, že účastníci budou na konci schopni složit nejen
závěrečnou zkoušku jednotlivého modulu skládající se z ústní a
písemné části, ale i cambridgeskou zkoušku PET či FCE.Každá z
PBV modulové výuky bude obsahovat 105 hodin přímé výuky.
Zde se předpokládá 90% úspěšnost z celkového počtu osob v
PBV.
Úspěšným účastníkům přípravných modulů umožníme
absolvovat 1. pokus složení cambridgeských zkoušek.
Absolventům, kteří se rozhodnou pro absolvování
cambridgeské zkoušky a budou úspěšní, získají certifikát PET či
FCE. Ostatní, kteří se hodlají zúčastnit pilotních běhů výuky bez

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

absolvování výše zmíněných zkoušek, získají osvědčení o
absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Obé zvýší
jejich jazykové kompetence ve vztahu ke zvýšení své ceny na
trhu práce, ale zejména pak v rámci výuky na své základní
škole.
http://www.pygmalion.cz/projekty-eu/projekty-v-realizaci/
Mgr. Julie Bachoříková,
Tel./fax: 558 741 900
E-mail: pygmalion@pygmalion.cz
Skype: pygmalionct1

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

