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Prezentace 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

Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje
vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod
CZ.1.07/1.1.01/01.0026

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

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava
Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
4 866 289,07 Kč
1. 2. 2009 - 31. 1. 2011
Projekt v pěti klíčových aktivitách řeší potřebu modernizace a
zefektivnění vzdělávacích metod na naší škole v souladu s RVP,
rozvojovými programy kraje Vysočina a strategickým plánem
školy.
Projektové aktivity se vztahují na žáky a učitele školy.
Podporované aktivity
1. Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětech a výuce cizích jazyků
Hlavním cílem této projektové aktivity je vytvoření výukových
prezentací, které budou poskytnuty žákům v elektronické
podobě v informačním systému školy a využívány
prostřednictvím informačních technologií ve výuce.
Projektové aktivity budou realizovány ve třech fázích:
•
Proškolení pedagogických pracovníků,
•
vytváření didaktických materiálů a
•
využívání těchto materiálu ve výuce.
Projekt předpokládá ve dvouletém období vytvoření 691
výukových prezentací.
2. Kariérové poradenství
Smyslem tohoto kariérového poradenství je nasměrování
volby další vzdělávací cesty na technické obory, konkrétně
stavebnictví, a to včetně motivace žáků vzdělávajících se už v
těchto oborech. Neustálá poptávka po absolventech
stavebních škol i v této hospodářsky kritické době je důkazem
o správnosti této volby.
Projektové aktivity jsou nasměrovány do dvou úrovní:
•
Tvorba propagačních materiálů,
•
tvorba pracovních a metodických listů
Výstupem této aktivity jsou konference, materiály z
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workshopů, informační bulletiny, listy a sborníky.
3. Podpora nadaných žáků
Cílem je podpora nadaných a kreativních žáků školy, jejich
formování v technických oborech realizovaných přípravou a
účastí ve studentských programech a projektech se zapojením
anglického a německého jazyka.
Díky projektové podpoře je možno zapojit do této aktivity více
žáků a učitelů školy, protože četnost zapojení byla v
předchozích letech omezena nutností finanční spoluúčastí
rodičů žáků a školy.
Konkrétním výstupem je grafická (panely) a elektronická
podoba soutěžních prací s následnou účastí v různých typech
soutěží.
4. Rozvoj znalostí a dovedností v oblasti environmentálního
vzdělávání
Úkolem této aktivity je zavést systém trvale udržitelného
rozvoje na škole v oblasti environmentální výchovy do
vzdělávacího procesu tak, aby je později přenášeli do své
budoucí stavební profese.
Naplnění projektových úkolů je rozloženo do dvou úrovní:
•
Realizace cyklu přednášek odborníky na danou
problematiku (oblast nízkoenergetické výstavby), a to v první
oblasti pro učitele,
•
přenesení těchto poznatků na žáky školy,
•
zapracování poznatků do projektování a přípravy
staveb.
Výstupem projektu bude proškolení učitelů odborných
předmětů, proškolení žáků 3. a 4. ročníků, tištěná skripta,
elektronické podklady, zpracování problematiky na webové
stránky školy a následné využití těchto poznatků v praxi, např.
propojením s podporou č. 3.
5. Hodnocení školy
Úkolem této projektové aktivity je vytvořit systém hodnotících
nástrojů a jejich konkrétní využití za účelem vytvoření
objektivního a komplexního hodnocení školy s využitím pěti
dílčích podaktivit.
K naplnění cílů se předpokládá využití:
•
Komerčních nástrojů (Mapa školy, Trenér),
•
nástrojů vytvořených školou (Hodnocení výuky z
pohledu žáků, Kultura školy, Image školy).
Výstupem každé dílčí podaktivity je hodnotící zpráva či
publikace v písemné a elektronické podobě a závěrečná
konference za účasti učitelů školy, školské rady a sociálních
partnerů školy.
www.stavskola.cz
Ing. Ladislav Fiala
posta@stavskola.cz,
569 433 519
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