ICT nás baví
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015
Realizátoři projektu
•

Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava

•

Vysočina Education, Jihlava

•

ZVAS, České Budějovice

•

KCDPV, Uherský Brod

Aktivity projektu
•

KA1 - Vzdělávání ředitelů k VŘ a vznik ICT regionálních poradenských a konzultačních center

•

KA2 - Vstupní a výstupní benchmark pro efektivitu procesu

•

KA3 - Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním

•

KA4 - Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu

•

KA5 - Metodik ICT ve škole

•

KA6 - Co už máme - vzdělávání zaměření na efektivní využití techniky

•

KA7 - Co chceme - vzdělávání zaměřené na využívání moderních mobilních technologií ve
výuce

•

KA8 - Oborové didaktiky - vzdělávání zaměřené na využívání mobilních zařízení v předmětech

•

KA9 - Evaluace

Doba trvání projektu

1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Zapojené kraje do projektu
•

Moravskoslezský kraj – 8 škol

•

Středočeský kraj – 9 škol

•

Kraj Vysočina – 14 škol

•

Jihočeský kraj – 9 škol

•

Zlínský kraj – 10 škol

Biskupské gymnázium v Ostravě jako partner projektu zajistí


Identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogů školy a stanovení požadavků na konkrétní
zaměření vzdělávání pedagogů školy v závislosti na stávajícím vybavení ICT technikou
a směřování školy v dalších letech napříč aktivitami projektu,
 stanovení vhodného typu mobilního dotykového zařízení pro potřeby vzdělávání
pedagogů v závislosti na podmínkách školy i s ohledem na integraci zařízení
do stávající infrastruktury vybavení školy,
 zajištění nákupu mobilních dotykových zařízení v počtu odpovídajícímu max. počtu
zapojených pedagogů
 účast na aktivitě „Vzdělávání ředitelů“,
 účast na aktivitě „Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy,
 účast na aktivitě „ICT – „co už máme“,
 účast na aktivitě „ICT – „co chceme“,
 účast na aktivitě „ICT – „Oborové didaktiky“,
 provedení evaluace projektových aktivit realizovaných ve škole,
 zajistí publicitu projektu prostřednictvím webových stránek školy, kde podá základní
informace o projektu široké veřejnosti.

