Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu
Číslo projektu

Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí za účelem
zkvalitnění výuky
CZ.1.07/1.3.43/01.0017

Název příjemce

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Celková alokovaná částka

1 242 218,43 Kč

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

Od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013
K dosažení cílů školy je zapotřebí neustálého vzdělávání a to
nejen žáků, ale také pedagogů. Z tohoto důvodu škola realizuje
projekt s názvem „Další vzdělávání pedagogů Základní školy
Vrchlabí za účelem zkvalitnění výuky“ (registrační číslo
CZ.1.07/1.3.43/01.0017) spolufinancovaný Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Do projektu je zařazeno 23 pedagogických pracovníků školy,
kteří se budou účastnit školení plánovaných dle
harmonogramu projektu a rozdělených do jednotlivých
klíčových aktivit. Konkrétně se jedná o: KA č. 1 – Vzdělávání
pedagogických pracovníků zaměřené na využívání ICT ve výuce
a zvyšování znalostí v ICT, KA č. 2 – Vzdělávání pedagogických
pracovníků zaměřené na využívání inovativních pedagogických
metod umožňujících systematické zvyšování kvality a efektivity
vzdělávacího procesu, KA č. 3 – Vzdělávání pedagogických
pracovníků zaměřené na rozvoj komunikačních a
kooperativních dovedností, zvládání kázně žáků a předcházení
syndromu vyhoření a KA č. 4 – E-learningový kurz: Jak
efektivně zvládat sociálně patologické chování ve třídě.
Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit bude podpořen
profesní rozvoj pedagogů v několika oblastech - pedagogové
školy si osvojí práci s interaktivní tabulí, naučí se využívat
inovativní pedagogické metody ve výuce (např. brainstorming
a kreativní myšlení) a budou rozvíjet komunikační,

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

kooperativní a počítačové dovednosti.
V souvislosti se vzdělávacími aktivitami projektu bude
vytvořen e-learningový kurz jako nástroj pro distanční
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Na hladký průběh celého projektu dohlíží realizační tým
složený z manažera projektu, finančního manažera projektu,
koordinátora projektu a metodika e-learningového kurzu,
který se spolu s dodavatelem e-learningu bude podílet na
tvorbě již zmíněného e-learningového kurzu s názvem „Jak
efektivně zvládat sociálně patologické chování ve třídě“.
Veškeré vzdělávací aktivity včetně e-learningu bude zajišťovat
externí dodavatel, který bude vybrán na základě výběrového
řízení. Taktéž pro nákup techniky budeme hledat vhodného
dodavatele, který nám bude schopen dodat kvalitní technické
zařízení za odpovídající cenu.
Realizace projektu bude mít celkově vliv na kvalifikovanost
pedagogů a jejich pracovní výkony, na modernizaci a
zkvalitnění výuky, na výsledky a spokojenost žáků a v
neposlední řadě také na zlepšení prestiže naší školy.
www.zsvrchlabi.cz
Mgr. Petr Jindřich
jindrich@zsvrchlabi.cz
603 454 932

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

