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Název projektu:
Rozvoj klíčových ICT, jazykových a komunikačních kompetencí pedagogických
pracovníků PSJG jako nástroj zvyšovaní kvality výuky.

Zkrácený název projektu:
Vzdělávej se, ať lépe vzděláváš.

Název projektu anglicky:
Learning2Grow - How to Develop Key ICT, English and Communications
Competencies to Improve Teachers‘ Quality of Education at PSJG.

Cíle a stručný obsah projektu:
Cílem tohoto vzdělávacího projektu je příprava, realizace a komplexní rozvoj ICT
kompetencí cílové skupiny, tj. kmenových pedagogických pracovníků Prvního soukromého
jazykového gymnázia Hradec Králové, spol. s r. o. (PSJG), vedoucí k získání mezinárodně
uznávaného certifikátu Microsoft Office Specialist (MOS). Nedílnou součástí přípravy k
certifikaci je intenzivní rozvoj souvisejících jazykových a komunikačních kompetencí cílové
skupiny.
Projekt reaguje na obecně nedostatečnou úroveň ICT kompetencí pedagogických
pracovníků ve školství. Uživatelské programy se rozvíjejí rychleji, než na ně ve školství
stačíme reagovat. Inovativní metody vyučování vyžadují značné ICT kompetence od každého
učitele bez rozdílu aprobace. Moderní technologie a digitalizovaná doba vyžadují od
každého pedagoga minimálně základní uživatelskou počítačovou gramotnost. Každodenní
praxe ve výuce však ukazuje na značné nedostatky ICT kompetencí, zejména pak u pedagogů
s jinou aprobací nežli informatika. Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků PSJG tak
bude mít významný vliv na další zvýšení stávající kvality výuky.

Výstupy projektu budou nabízet i široké využití v každodenní praxi. Tento program
bude následně zařazen do vzdělávacích aktivit Vzdělávacího centra při PSJG (Center of
Education, CoE) a nabídne tak možnosti rozvoje ICT kompetencí a měření kvality počítačové
gramotnosti pedagogických pracovníků základních i středních škol Královéhradeckého kraje.

Realizace projektu je ve své první fáze:
Byl vytvořen realizační tým a uzavřeny pracovní smlouvy dle stávajícího rozpočtu
projektu.




koordinátorka projektu – Ing Zarine Aršakuni
projektová manažerka - – Jindřiška Bartůšková
finanční manažerka projektu – Jindřiška Bartůšková

Pozice lektora ICT, lektora anglického jazyka a lektora českého jazyka, zatím nejsou
obsazena a jsou v jednání.
Koordinace práce na projektu probíhá prostřednictvím pracovních porad realizačního
týmu a ředitele školy.
Byla vybrána cílová skupina 20 kmenových pedagogických pracovníku gymnázia.
Zahajující informační seminář proběhl 12. března 2012 za přítomností členů vedení
gymnázia a členů realizačního týmu. Program semináře zahrnoval úvodní informace o
projektu a plánovaném průběhu jeho realizace.
Výběrové řízení na dodání ICT je plánováno na duben 2012. Byl proveden průzkum trhu
a vytvořena zadávací dokumentace.
Na webových stránkách První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r.
o. byla vytvořena úvodní nová stránka se základními informacemi o projektu. Rozšíření
webových stránek je v jednání.
Tvorba metodiky je v procesu realizaci. Byly vytvořeny tři kapitoly výukových materiálů.
Každá kapitola se skládá z prezentace, praktických cvičení a česko-anglického slovníku
odborné terminologii.
Jindřiška Bartůšková
projektová manažerka

