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Projektový záměr projektu „Všechny cesty za poznáním“

vychází ze školního vzdělávacího programu „Škola základ života“, jehož zaměření vychází plně
z naplnění  cílů  základního  vzdělávání  a  je  vyjádřeno  v  podobě  vzdělávacích  priorit,  z  nichž
projektem budou podpořeny zvláště tyto:

1. poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků
2. rozvíjet schopnosti nadaných žáků, pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
3. rozvíjet komunikační dovednosti žáků

Projektový  záměr  vychází  z  vlastního  hodnocení  školy,  zhodnocení  silných  a  slabých  stránek
a z výsledků dotazníkových šetření, jimiž byla zjištěna nutnost zaměření se na jazykovou výuku,
výuku matematiky, informatiky a  přírodních věd.

Hlavním cílem projektu „Všechny cesty za poznáním“ je zvýšení kvality vzdělávání žáků školy
prostřednictvím nových metod a nástrojů.

Úkolem školy v rámci  projektu je zkvalitnění výuky a vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,
schopností  a  dovedností  žáků  v  oblasti  čtenářské  a  informační  gramotnosti,  výuky  jazyků,
přírodních věd a  matematické a finanční gramotnosti.

 

Pro naplnění cíle byly vybrány šablony:

I/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, jejímž
cílem je zvýšit kvalitu výuky v této oblasti podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě
na vyučovací hodinu



I/3  Vzdělávání pedagických pracovníků  ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji
čtenářské a  informační  gramotnosti  žáků  a  k  individualizaci  výuky,  jejímž cílem je  podpora
pedagogických pracovníků v zavádění nových forem a metod výuky pomocí dalšího vzdělávání

II/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků, jejímž cílem  je zvýšení
kvality výuky cizích jazyků podporou pedagogických pracovníků při přípravě na vyučovací hodinu

II/3  Metodický kurz pro učitele cizích jazyků,  jejímž cílem je zkvalitnění metodiky výuky cizích
jazyků a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií

II/5  Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků  v zahraničí,  jejímž cílem je zlepšení jazykových
kompetencí učitelů cizích jazyků 

III/2  Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, jejímž cílem je zkvalitnění vlastní výuky
prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií

III/3  Vzdělávání pedagogických pracovníků  pro oblast digitálních technologií,  jejímž cílem je
proškolení  pedagogických  pracovníků  pro  využívání  digitálních  technologií  ve  vzdělávacím
procesu a v profesním životě

IV/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků, jejímž cílem
je zvýšení kvality výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti podporou pedagogických
pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu

IV/3  Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji
matematické gramotnosti žáků  a k individualizaci výuky v této oblasti,  jejímž cílem je pomocí
dalšího vzdělávání podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky
směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků 

V/2  Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd,  jejímž cílem je zvýšit kvalitu výuky
zaměřené na rozvoj  přírodovědné gramotnosti  podporou ped. pracovníků  při  jejich přípravě  na
vyučovací hodinu

V/3  Vzdělávání pedagogických pracovíků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji
přírodovědné gramotnosti žáků a k individualizaci výuky v této oblasti,  jejímž cílem  je pomocí
dalšího  vzdělávání  podpořit  ped.  pracovníky  v  zavádění  inovativních  forem  a  metod  výuky
směřující k rozvoji  přírodovědné gramotnosti žáků

VI/3  Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji
finanční  gramotnosti  žáků,  jejímž  cílem  je  pomocí  dalšího  vzdělávaní  podpořit  pedagogy
v zavádění finančního vzdělávání do výuky 

Cílovou skupinou  jsou peagogové a žáci 1. i 2. stupně naší školy

Realizací projektu dosáhneme:

1. vytvoření sad vzdělávacích materiálů
2. proškolení pracovníků
3. zabezpečení nové techniky pro přípravu pedagogů a pro výuku
4. zabezpečení nových učebních pomůcek a materiálu
5. finančního ohodnocení pedagogických pracovníků nad rámec stanovený státním rozpočtem


