První soukromé jazykové gymnázium

Hradec Králové, spol. s r.o.

“Počítačová gramotnost v praxi učitele”
Oblast vzdělávání: Základní škola Nový Hradec Králové (dále jen ZŠ NHK) – pilotní ročník; další ročníky – 5 až
10 základních škol z okresu Hradec Králové.
Cílová skupina: Pedagogická veřejnost se zaměřením na obory informatiky a cizích jazyků (anglický jazyk) na
ZŠ NHK (základní škole) – pilotní ročník. Projekt je plánován na více let, v dalších ročnících se předpokládá
zapojení všech pedagogů základních škol, tedy i pedagogů s aprobací všeobecně vzdělávacích předmětů.
Věk: 25 – 65 let
Cíl projektu: Zvyšování kvality počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků v segmentu základního
školství.
Popis projektu: Blokové interaktivní semináře (workshopy) budou tematicky zaměřené na zvyšování
jazykové a odborné úrovně pedagogů, propojené s praxí v oboru informačních a komunikačních technologií
(ICT). Cílená forma interaktivní výuky bude směřovat k získání praktických znalostí a dovedností v práci
pedagoga s aplikacemi Microsoft Office a jejich efektivní implementaci do každodenní výuky a osobního
rozvoje IT kompetencí žáků.
Aplikace: Projekt je zaměřen na celkové využití ICT kompetencí s cílem zvýšit kvalitu výuky a také efektivní
tvorby výukových materiálů (šablon) s pomocí aplikací Microsoft Office.
Klíčová slova: kvalita výuky, počítačová gramotnost, projektová výuka, kreativní přístup k interaktivní výuce,
ICT kompetence.
Materiály: Jako podklad ke vzniku tohoto projektu posloužili vlastní nápady, zkušenosti a osobní jednání
autorů projektu (PSJG) s vedením Základní školy Nový Hradec Králové (a také jiných škol) ve snaze podpořit
probíhající projekt „EU peníze školám“ a jeho cíle ke zvyšování kvality výuky ICT na základních školách. PSJG
má zkušenosti při organizování a realizaci řady školení pro pedagogickou veřejnost, např. jako Krajské školicí
centrum v rámci projektu firmy Microsoft „Partneři ve vzdělávání“.
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