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Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo - Oblast 1.3 (výzva 51) – 1.3 Další vzdělávání 

pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího 

vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Středočeského kraje a 

Ústeckého kraje. 

Společnost QPRO7 a.s. v rámci projektu vytvořila vzdělávací program určený pedagogickým 

pracovníkům a vedoucím pracovníkům základních a středních škol vzdělávajících žáky podle 

platného RVP pro základní a středoškolskou výchovu. Do projektu se zapojilo 49 škol, z 

nichž 14 škol je z Ústeckého kraje a 35 škol ze Středočeského kraje.  

Přínosem pro absolventy seminářů bude rozšíření osobního znalostního a dovednostního 

fondu, což se výrazně projeví v jejich připravenosti pružně reagovat na změny výuky a 

požadavky žáků a jejich rodičů pro nový moderní způsob výuky. V souhrnu pak absolventi 

kurzů přispějí k celkové kvalitě počátečního vzdělávání a schopnosti mobility a 

konkurenceschopnosti pedagogů v regionech Ústecka a Středních Čech. 

Realizací této vzdělávací aktivity dojde ke zlepšení kompetence při implementaci ICT do 

výuky, ke zvýšení počítačové gramotnosti a tím ke zvýšení kvality výuky za využití ICT. 

Přidanou hodnotou je využitelnost těchto kompetencí, znalostí a dovedností napříč pracovním 

trhem. 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a odbornosti pedagogů z regionů Středních 

Čech a Ústecka, v oblasti využívání ICT ve výuce. Vyšší vzdělaností pedagogických 

pracovníků se zvýší zájem o další vzdělávání všech pracovníků škol, dojde ke zvýšení 

odborných kompetencí a dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, k 

modernizaci výuky a snížení odchodu pedagogických pracovníků mimo pedagogickou oblast 

právě prostřednictvím nového, nastaveného a efektivního způsobu systému rozvoje lidských 

zdrojů pedagogických pracovníků. Pedagogové budou moci nahlédnout hlouběji do 

vybraných témat ICT vzdělávání a seznámit se s vytvořenými semináři. 

Dílčí cíle projektu: 
- zavést efektivní způsob vzdělávání formou best practice 

- zavést ve školách roli "metodika ICT" 

http://www.qpro7.com/index.php/lektor-dalsiho-vzdelavani-dle-standardu-nsk-zvyseni-konkurenceschopnosti-v-dalsim-vzdelavani-v-usteckem-kraji/digitalni-vek-ve-skolach


- na základě evaluací určit další rozvojové potřeby ve vzdělávání ve využívání ICT ve výuce 

- podpořit vzdělávání pedagogů zvoleným ICT zařízením. 

Výstupy projektu: 
- 1314 podpořených pedagogických pracovníků regionů Ústecka a Středních Čech 

- 1183 úspěšně podpořených PP 

- 11 akreditovaných seminářů ve vzdělávání ICT. 

Cílová skupiny projektu: 
Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních škol a 

středních škol vzdělávající žáky podle platného RVP pro základní a středoškolskou výchovu, 

kteří se zúčastní vzdělávacích aktivit zaměřených na zvýšení jejich osobnostních a odborných 

kompetencí ve využívání ICT ve výuce. 

Místo realizace: 
Středočeský kraj, Ústecký kraj 

Klíčové aktivity projektu:  
1. Vzdělávání ředitelů 

2. Mentoring a podpora pedagogických pracovníků škol 

3. Metodik ICT ve škole 

4. ICT - "co už máme" 

5. ICT - "co chceme" 

6. ICT - "oborové didaktiky" 

7. Evaluace 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

 


