Příloha č. 1
k výzvě č. 01, oblasti podpory 1.1, globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II

Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Podporované aktivity v rámci výzvy č. 01 pro oblast podpory 1.1:

Podporovaná aktivita: Zlepšování podmínek pro výuku technických,
přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke
vzdělávání se v těchto oborech
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Aktivity podporující motivaci žáků ke vzdělávání v technických,
přírodovědných oborech a řemeslech, včetně využití spolupráce SŠ a ZŠ se
zaměstnavateli a veřejnou správou a dalšími institucemi v oblasti motivace
žáků ke vzdělávání v těchto oborech.
• Inovace výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel na odborných
školách s cílem zvýšit zájem žáků o tyto obory.
• Využívání ICT ve výuce technických, přírodovědných oborů a řemesel jako
prostředku zvyšování zájmu o tyto obory.
• Podpora zainteresování zaměstnavatelů do výuky, příp. tvorby a inovace ŠVP.
Projekty v rámci výše uvedených podaktivit musí být zaměřené na cílovou skupinu
v rámci oborů uvedených v příloze č. 8 výzvy.
Projekty v rámci níže uvedených 3 podaktivit mohou být zaměřeny na celou cílovou
skupinu uvedenou ve výzvě:
•
•

•

Podpora zatraktivnění výuky v technických, přírodovědných oborech a
řemeslech, zaváděním nových vzdělávacích metod do výuky těchto oborů.
Podpora zatraktivnění výuky předmětů podporujících zájem o technické
vzdělávání (matematika, fyzika, biologie, chemie, informační a komunikační
technologie, praktická výuka v dílnách apod.), zavádění nových výukových
metod (např. interaktivní výuka) v těchto předmětech atd.
Podpora rozvoje mezipředmětových vazeb za účelem posílení technicky, resp.
přírodovědně zaměřeného učiva v rámci různých předmětů.

Podporovaná aktivita: Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na
trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem
spolupráce
V rámci této aktivity bude řešeno především:
• Posílení spolupráce škol se zaměstnavateli v oblasti výkonu odborného
výcviku, resp. praktické výuky.
• Aktivity přispívající k většímu zapojení zaměstnavatelů do vzdělávacího
procesu, především zainteresování zaměstnavatelů na tvorbě výukových
programů a možnost ovlivňování vzdělávacího procesu, účast zástupců
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•
•

zaměstnavatelů ve vzdělávacím procesu – předávání znalostí a dovedností
z praxe, exkurze u zaměstnavatelů.
Podpora stáží žáků a pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů.
Spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti rozvoje motivace žáků o získávání
praktických zkušeností s trhem práce v rámci vzdělávacího procesu, např.
rozvoj stipendijních programů pro žáky účastnící se odborného výcviku, resp.
praktické výuky.

Projekty v rámci výše uvedených podaktivit musí být zaměřeny na cílovou skupinu
v rámci oborů uvedených v příloze č. 8 výzvy.
Projekty v rámci níže uvedené podaktivity mohou být zaměřeny na celou cílovou
skupinu uvedenou ve výzvě:
•

Spolupráce škol s aktéry regionálního trhu práce za účelem posílení zájmu
o technické vzdělávání.
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