Příloha č. 1
k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení

Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace
odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na
realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a
environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických
metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání
V rámci této aktivity bude řešeno především:

o Další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s realizací kurikulární
reformy zaměřené na:
 vzdělávání v oblasti nových výukových metod a forem, které vedou
k rozvoji klíčových kompetencí, k posílení mezipředmětových vazeb;
 zapojení průřezových témat do výuky;
 praktické využití moderních pomůcek ve výuce;
 práci se školními vzdělávacími plány;
 zásady projektové práce, evaluace žáků pedagogickými pracovníky;
 ověřování a inovace školních vzdělávacích programů.
o Vzdělávání pedagogických pracovníků, které se zaměřuje na rozvoj jejich
dovedností ve využívání ICT (multimediální techniky, Internetu, běžně
dostupného software apod.) a následné aplikace získaných dovedností ve
výuce a při přípravě vlastních výukových materiálů. Vzdělávání koordinátorů
ICT.
o Vzdělávání pedagogických pracovníků vyučujících cizí jazyky, které povede ke
zdokonalování jejich jazykových znalostí a schopností (včetně realizace
zahraničních stáží).
o Vzdělávání pedagogických pracovníků odborných předmětů (včetně realizace
odborných praxí).
o Prohlubování znalostí pedagogických pracovníků v aprobovaných předmětech
zaměřené na nové poznatky z daných předmětů - znalostní i metodické.
o Vzdělávání
pedagogických
pracovníků
v oblasti
environmentálního
vzdělávání.
o Podpora tvorby metodických vzdělávacích materiálů ze všech výše uvedených
oblastí pro pedagogické pracovníky.
o Podpora aktivit zaměřených na školení pedagogických pracovníků pro výuku
českého jazyka jako cizího jazyka.
o Školení pedagogů, kteří vzdělávají cizince i v jiných předmětech než
jazykových, školení zaměřená na metodiku práce a specifické podmínky výuky
cizinců.
V rámci další podpory mohou být řešeny např.:
o Zvyšování povědomí pedagogických pracovníků o alternativních metodách
vzdělávání, např. Montessori pedagogika, Waldorfská škola apod.
o Vzdělávání pedagogických pracovníků v uměleckých oborech.
o Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech jako jsou psychologické
kurzy, kurzy zaměřené na tvorbu pozitivního sociálního klimatu ve školách a
školských zařízeních.

2

o Podpora psychologicko-vzdělávacích aktivit zaměřených na posílení vztahů
v kolektivu pedagogických pracovníků.
o Soustava seminářů a praxí pro začínající učitele.
Při výběru projektů bude mj. zohledněno i to, zda umožňují výměnu informací mezi
zúčastněnými subjekty (formou konferencí, praxí, stáží, internetového portálu apod.)
Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a
tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení
V rámci této aktivity bude řešeno především:

o Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na metodiku výuky cizích
jazyků, moderní výukové metody a organizace práce ve výuce cizích jazyků,
tak aby přispívaly především k plnění cílů daných kurikulární reformou, rozvoji
klíčových kompetencí a dále zaměřené na možnosti vytváření vlastních
metodických a pracovních listů využitelných ve výuce jazyka i dalších
výukových materiálů.
o Podpora výměny zkušeností mezi školami obdobného typu na regionální
úrovni (např. formou konferencí, internetových portálů apod.) a mezi školami
na mezinárodní úrovni.
o Podpora využívání ICT ve výuce cizích jazyků.
o Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů na
středních školách (školení učitelů pro částečnou výuku vybraných předmětů v
cizím jazyce jazykovou a metodickou přípravou učitelů, rozvinutí
komunikačních kompetencí).
o Podpora tvorby inovativních výukových materiálů vycházejících ze zkušeností
s výukou cizích jazyků a zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení
a personální politiky
V rámci této aktivity bude řešeno především:

o Školení řídících pracovníků:
 v oblasti řízení lidských zdrojů, týmového řízení, metod pozitivního
formování kolektivu, komunikačních dovedností vedoucích pracovníků;
 v oblasti ICT k využití pro managerskou činnost;
 v zásadách projektového řízení;
 zaměřená na aktuální legislativní změny.
o Vytváření podmínek pro absolvování vzdělávacích kurzů on-line, elearningová podpora.
o Pořádání psychologických kurzů zaměřených na specifické podmínky řídících
pracovníků.
o Podpora řídících pracovníků v oblasti implementace kurikulární reformy a
nových dokumentů vztahujících se k reformě ve vzdělávání.
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o Utváření partnerství mezi školou a organizacemi (včetně zahraničních)
zabývajících se dalším vzděláváním řídících pracovníků.
o Podpora spolupráce s dalšími školami, vzdělávacími institucemi, sociálními
partnery, zaměstnavateli za účelem získání praktických dovedností a
kompetencí formou odborných stáží, konferencí, výměny znalostí.
o Realizace tréninkových programů moderního managementu.
o Prohlubování kompetencí vedoucích pracovníků, managerské dovednosti.

Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky
škol a školských zařízení

V rámci této aktivity bude řešeno především:
o Podpora rozvoje a tvorby e-learningových aplikací zaměřených na další
vzdělávání pedagogických pracovníků.
o Podpora tvorby výukových materiálů využitelných pro rozvoj klíčových
kompetencí žáků a dalšího naplňování kurikulární reformy.
o Podpora vzdělávacích aktivit zaměřených na celé pedagogické kolektivy.
o Podpora projektů zaměřených na pracovníky škol s nižšími rozpočtovými
náklady, malotřídních škol, projekty zaměřené na podporu pracovníků škol v
regionech s nízkou dostupností hromadné dopravy, podpora vzdělávacích
aktivit pro pracovníky škol a školských zařízení zaměřených tak, aby
vzdělávání mohlo probíhat přímo na pracovišti.
o Podpora výměn zkušeností a dovedností v oborech vzdělávání.
o Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku
formou stáží, školení na zmodernizovaných pracovištích příbuzných škol a
odvětvových partnerů.
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