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

DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.11/05.0003

Název příjemce

3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3

Celková alokovaná částka

1 138 641,47 Kč

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

1. 6. 2012 do 31. 3. 2013
Cílem tohoto projektu je podpořit znalosti, dovednosti a
kompetence 20 zapojených pedagogů školy, kteří projevili
zájem o další vzdělání na kurzech akreditovaných MŠMT pro
DVPP.
Tyto kurzy jsou zastřešeny třemi klíčovými aktivitami, které
současně odrážejí podporované aktivity aktuální výzvy.
Prostřednictvím realizace jednotlivých kurzů si v rámci první
klíčové aktivity pedagogové zdokonalí znalosti, dovednosti a
kompetence v možnostech a způsobech využívání prostředků
efektivní prezentace a přípravy podpůrných materiálů pro žáky
v programech MS PowerPoint a MS Word, dále si posílí
grafické cítění díky programu Adobe Photoshop a rozšíří si
znalost obsluhy interaktivní tabule jakožto velmi žádaného
moderního prostředku výuky.
Pod druhou klíčovou aktivitu spadají kurzy zaměřené na
moderní pedagogické metody spočívající v uplatnění
brainstormingu, kreativity a kreativního myšlení v praxi
pedagoga spolu s možností projektového vyučování a
využívání týmové práce žáků.
Poslední klíčová aktivita je zaměřená na zdokonalování
pedagogů ve znalostech německého a anglického jazyka, což je
nezbytné především při zahraniční spolupráci s partnerskou
školou.
V prvních měsících projektu budou vyhlášena výběrová řízení
na zajištění kurzů a dodávku technického zařízení, které bude v

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

rámci projektu nakoupeno. Konkrétně se bude jednat o
notebooky (včetně OS), kancelářské balíky, fotoaparát a
interaktivní set.
Celý tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
ČR, prostředky plánované na nákup interaktivního setu jsou
získány v rámci křížového financování.
www.3zscheb.cz
Mgr. Pavel Černý
cernypavel@seznam.cz
telefon: 354422408

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

