Název projektu:

„Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0020
Naše škola se v letošním školním roce 2014/2015 zapojila jako partner s finančním příspěvkem do
projektu pod názvem „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“, který je realizován
v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3
Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
Příjemcem podpory je VŠEI o.p.s., partnery projektu 50 základních, středních škol. Projekt bude
realizován v období říjen 2014 – červenec 2015.
Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je zaměřená na zvýšení kompetencí
pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních
technologií (ICT) do výuky.
Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky
partnerských ZŠ a SŠ a poskytování intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory
dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.
Klíčové aktivity projektu:
KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol, mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy,
podpora ICT metodika ve škole
 celková podpora stanovení strategie školy začlenění dotykových zařízení do škol,
 seznámení s procesem řízení změn v začlenění mobilních dotykových zařízení do výuky, s
legislativní stránkou výběrového řízení, s procesem úspěšného vedení projektu, se zajištěním
bezpečnosti v oblasti kyberprostoru
 podpora metodická (předávání zkušeností), technická, inspirativní (nápady, náměty)
 vzdělat ICT metodika v oblasti implementace dotykových zařízení do stávající infrastruktury
školy, začlenění dotykových zařízení do výuky, v oblasti metodické pomoci pedagogům ve
využití dotykových zařízení ve výuce
 posílit digitální gramotnost (uživatelské ovládání dotykového zařízení), naučit se pracovat v
prostředí online (cloudové služby), seznámit s inovovanými metodami a formami výuky,
připravit interaktivní hodinu s dotykovým zařízením
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KA 03 Evaluace
Všechny partnerské školy provedou evaluaci vzdělávacích aktivit projektu.
Před samotným zahájením vzdělávacích aktivit na školách bude provedena analýza počátečního stavu
využití ICT technologií ve výuce. Po ukončení projektových aktivit dojde k vyhodnocení přínosů a
dopadů v návaznosti na počáteční stav.
Cílovou skupinou této aktivity jsou pedagogové a ředitelé, kteří v projektu získali podporu.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.
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