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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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Oblast podpory

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu

Zvýšení dostupnosti a atraktivity dalšího vzdělávání pedagogů
Obchodní akademie a Vyšší odborné škly ekonomické, Tábor,
Jiráskova 1615
CZ.1.07/1.3.06/04.0022

Číslo projektu
Název příjemce
Celková alokovaná částka
Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor,
Jiráskova 1615
681 402,80 Kč
1.1.2012 - 31.12.2012
Projekt "Zvýšení dostupnosti a atraktivity dalšího vzdělávání
pedagogů Obchodní akademia a Vyšší odborné školy
ekonomické, Tábor, Jiráskova 1615" je uskutečňován v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
celková výše podpory je 618 402,80 Kč.
Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit vzdělanostní úroveň u
31 vybraných pedagogických pracovníků OA a VOŠE, Tábor
prostřednictvím jejich vzdělávání v oblasti IT a komunikačních
dovednostech s důrazem na aplikaci ve školním prostředí.
Projekt je realizován prostřednictvím dvou klíčových aktivit:
1. klíčová aktivita je MS PowerPoint a MS Excel ve výuce a užití
interaktivní tabule. Absolventi kurzů v rámci této klíčové
aktivity budou schopni využívat moderních prostředků při
přípravě na výuku a aplikovat získané znalosti do běžné výuky.
Budou schopni připravit si vlastní vzdělávací materiály, které
budou určeny pro konkrétní skupiny studentů. Škola již
disponuje interaktivními tabulemi, a mnozí učitelé, kteří je
využívají při výuce, by rádi své dosavadní znalosti rozšířili. Řada
učitelů však ještě nemá žádné zkušenosti s praktickým
využitím interaktivních tabulí a ti by se měli využívání tohoto
nástroje při výuce naučit. Kurzy jsou zaměřeny přímo na

možnosti a praktické ukázky jejího využití a tak tedy zefektivní
výuku, která by měla být s využitím takto získaných znalostí
pro studenty atraktivnější.
Kurzy jsou koncipovány jako jednodenní.
2. klíčová aktivita je Komunikace ve školním prostředí i mimo
něj a je zaměřena na zlepšení komunikačních dovedností.
V rámci klíčové aktivity jsou zahrnuty dva kruzy - Úspěšná
komunikace a Obratná komunikace v konfliktních situacích.
Lepší komunikační dovednosti přispějí k přátelštějšímu klima
ve škole. Znalosti z kurzů budou pedagogové moci využít jak ve
vztahu ke svým žákům, rodičům, kolegům, tak i v osobním
životě.
Všechny kurzy jsou plánovány jako jednodenní.
Cílovou skupinu tvoří 31 pedagogických pracovníků, kteří se
věnují výuce všeobecných předmětů, odborných předmětů ekonomie a cizích jazyků.

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

Projekt bude realizován po dobu 12 měsiců, konkrétně od
1.1.2012 do 31.12.2012. Samotné vzdělávání je pak plánováno
na období únor - duben 2012 a srpen - prosinec 2012.
www.oatabor.cz
Ing. Jan Kappler
jkapp@seznam.cz
739 989 032

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

