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

Pygmalionek +

Číslo projektu

CZ.1.07/1.1.07/03.0056

Název příjemce

PYGMALION, s.r.o.

Celková alokovaná částka

919 993,11

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

01.06.2011 - 30.06.2012
V rámci projektu chceme zavést novou vyučovací metodu
výuky anglického jazyka pro děti 1.stupně ZŠ a to postupnými
kroky. Cílem je vytvořit ucelenou koncepci výuky anglického
jazyka zejména v odpoledních hodinách včetně metodiky
výuky, studijních opor, manuálů a sylabů. Projekt reaguje na
poptávku po rozšíření výuky anglického jazyka od 1. tříd
základních škol. Nabídkou tohoto vzdělávání hodláme
podchytit stávající trend a nabízet výuku anglického jazyka i na
školách, kde nemají možnost zavést tuto výuku do povinných
osnov nebo tam, kde škola nemůže zajistit výuku vlastními
lektory.
Po zahájení projektu jsme vytvořili metodiku výuky
Pygmalionek +. Nově vytvořený vzdělávací program byl
nabídnut základním školám, které mají zájem zorganizovat
odpolední výuku anglického jazyka pro děti 1. stupně ZŠ
(přednostně pro žáky 1. a 2. tříd). Zaměstnanci Pygmalionu
zahájili ve školním roce 2011/2012 pilotní výuku vytvořeného
vzdělávacího programu na vybraných školách. V průběhu
vzdělávání žáků proškolíme také vybrané pedagogické
pracovníky základních škol, kteří reagovali na naši anketu a
mají zájem nabídnout žákům odpolední vzdělávání anglického
jazyka svými zdroji. Pedagogičtí pracovníci v rámci proškolení
budou mít možnost seznámit se s nově vytvořenou koncepcí
Pygmalionek + . Pedagogům budou ukázány praktické příklady
výuky a demo lekce.

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

Celkovým výstupem projektu bude vytvoření nového
vzdělávacího programu Pygmalionek +, zaměřený na výuku
anglického jazyka žáků základních škol. (tvorba koncepce,
školení 45 pedagogických pracovníků, 96 podpořených žáků).
http://www.pygmalion.cz/projekty-eu/projekty-vrealizaci/pygmalionek-plus/
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“.

