INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje
Celoživotní rozvoj znalostí pedagogických pracovníků je nezbytným předpokladem pro
každodenní výkon jejich náročného povolání. Jednou ze složek dalšího vzdělávání je i rozvoj
ICT kompetencí. Jelikož je současná nabídka vzdělávacích kurzů, zejména s ohledem na
distanční formy, nedostatečná, začala Katedra technické a informační výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením PaedDr. J. Dostála, Ph.D. od 1. 3. 2009
realizovat projekt „Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje
pomocí e-learningu“ s registračním číslem CZ.1.07/1.3.13/01.0044“. Cílem projektu je zajistit
pedagogickým pracovníkům Olomouckého kraje podmínky pro jejich další vzdělávání
v oblasti rozvoje počítačové gramotnosti a odborných kompetencí zaměřených na využití ICT
při výuce.
V rámci projektu bude vytvořeno 14 akreditovaných distančních kurzů celoživotního
vzdělávání pedagogických pracovníků: 1) Windows Vista pro učitele, 2) MS Word 2007 pro
učitele, 3) MS Excel 2007 pro učitele, 4) MS PowerPoint 2007 pro učitele, 5) Internet druhé
generace pro učitele, 6) Tvorba webu pro učitele, 7) Výukové programy, 8) Freeware pro
učitele, 9) Zpracování videa pro učitele, 10) Školní informační systémy, 11) Hardware
moderního počítače, 12) Práce s editorem školního vzdělávacího programu, 13) Bezdrátové
sítě ve vzdělávání a 14) Tvorba výukových materiálů.
Přihlásit se na kurzy určené pedagogickým pracovníkům základních a středních škol bude
možné od r. 2010. Lze absolvovat i více kurzů, přičemž všechny budou zdarma - vč. studijních
materiálů a vydání certifikátu. Více informací lze získat na webu projektu
http://www.ictkompetence.upol.cz. Realizací projektu v celé své šíři se podaří vhodně
integrovat systém počátečního a dalšího vzdělávání tak, jak je ve vyspělých zemích Evropské
unie zcela obvyklé. Partnerem projektu je Základní škola Přerov, Želatovská 8. Tento projekt
je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci 1. výzev
globálních grantů Olomouckého kraje.

Výše poskytnuté finanční podpory: 3961009 Kč.
__________________________________________________
Pořadí log nelze zaměnit. V případě, že se nejedná o barevný tisk, je nutné použít verze pro
černobílý tisk (viz níže). Pod logy musí být vždy text „ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E
V Z D Ě L Á V Á N Í “ . Více v příručkách pro užívání a tisk log.
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