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Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech
První české gymnázium realizuje od 1.7.2010 grantový projekt Další vzdělávání
pedagogických pracovníků v Karlových Varech financovaného v rámci OP VK
z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je
31.12.2011.
Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a celkové úrovně DVPP (Další Vzdělávání
Pedagogických Pracovníků) a zajištění rovného přístupu ke vzdělání. V Karlovarském kraji
proškolíme min. 350 pedagogů v rámci 45 kurzů ze 3 vzdělávacích oblastí:
1. Didaktická technika
2. Využití didaktické techniky v předmětu
3. Metodické workshopy
Realizace projektu přinese zejména zvýšení motivace pedagogů k osobnímu profesnímu
růstu prostřednictvím aplikace nových metod a forem vzdělávání.
Pro zajištění odborné šíře projektu jsou partnery projektu:
1. Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary,
příspěvková organizace
2. Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
3. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19
4. Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary
5. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
6. Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy
Vary
7. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
8. Střední odborné učiliště Toužim
9. Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
10. Základní škola praktická Žlutice
11. Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
12. Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova
996, okres Karlovy Vary
13. Základní škola Ostrov, Májová 997,okres Karlovy Vary
14. Agentura projektového a dotačního managamentu KK
a spolupracující organizací Česká školní inspekce.
Projekt je koordinován se sesterskými projekty, které jsou realizovány v okrese Sokolov
a Karlovy Vary.
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Realizace projektu v období 9/2010–2/2011)
Podepsali jsme s partnery projektu Smlouvy o vzdělávání jejich učitelů (Další vzdělávání
pedagogických pracovníků) a Smlouvy o výpůjčce (Interaktivní tabule, notebooky,
dataprojektory, aj.)
Získali jsme u MŠMT akreditace dalších 21 vzdělávacích programů:
Počítač ve výuce AJ, D, Zsv, 1.st ZŠ, M, NJ, ,F, Bi, Ch a
Metodický workshop 1.st.ZŠ, M, ČJ, Vv, D, Bi, IVT, Zsv, F, AJ, Ch
Zahájili školení modulu č.1 Didaktická technika (v prosinci 2010) učitelů partnerských
škol (DVPP). Školení v rozsahu 20 hodin se uskuteční vždy 5x po 4 hodinách, poslední
následuje s odstupem cca 2 měsíců závěrečný workshop, ve tomto období zatím žádné
nebylo ukončeno. Celkem uskutečníme 10 školení DT.
V dalších měsících plánujeme zahájit školení modulu č.2 Využití počítače v předmětu a
akreditovat zbývající vzdělávací programy.
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