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DVPP SIPVZ – počty proškolených pedagogů

Poslání Institutu moderního vzdělávání o. p. s.
 Podpořit …
• zájem o běžné využívání digitálních technologií a digitální fotografie ve výukovém
procesu škol počátečního vzdělávání (ZŠ, SŠ, VŠ a dalších školských zařízení).

Digitální fotografie běžnou
součástí výuky a volnočasových
aktivit dětí a dospělých

 Zajistit …
• takové podmínky (materiální i nehmotné), které by jim toto umožňovaly.

 Odstranit …

Zdroj: MŠMT ČR

• bariéry, které tomu brání (zejména v rovině vzdělávání pedagogických
pracovníků, příprava osnov a studijních materiálů).

(DIGILife)
Mgr. Eva Černá
projektová manažerka a koordinátorka,
Institut moderního vzdělávání o. p. s.

 Přispět …
• k těsnějšímu propojení mezi digitálními technologiemi a širokým spektrem
oborů/předmětů, mezi výukou a volnočasovými aktivitami, mezi světem dětí a
světem dospělých.

 Umožnit …
• další soustavné vzdělávání dospělých .

 Největší zájem o grafiku a digitální fotografii

 Moderní metody a výukové formy, odborné vedení, profesionální zázemí.
 Individuální a soustavný přístup, kreativita a samostatnost.

Výchozí podmínky projektu – PROČ?

Výchozí podmínky projektu – PROČ?

Cíle projektu – výsledky a výstupy

 Snazší dostupnost HW a SW není v souladu s
dosaženou úrovní vědomostí a znalostí

 Výuka digitální fotografie v hodinách
informatiky není v souladu s využitím v jiných
předmětech/oborech

Hlavní cíle:

Zlevnění HW a SW a umožnění jejich snazší dostupnosti na trhu i pro
běžné uživatele ≠ stupeň úrovně znalostí, dovedností a návyků
s využíváním digitálních technologií spojených.

 Míra využití v soukromém životě
(volnočasových aktivitách) není v souladu
s mírou využití ve výukovém procesu
V soukromém životě se stala digitální fotografie běžnou součástí
života dětí a dospělých ≠ ve výukovém procesu je s ní počítáno
stále spíše okrajově, převážně v omezeném počtu hodin informatiky,
či ve fotografických kroužcích v rámci volnočasových aktivit), a to jak
v rámci samotné výuky, tak v rámci přípravy na výuku či v rámci
organizace školy.

Úvodní prezentace projektu

Digitální fotografie se stala neoddělitelnou součástí výuky
informačních technologií ≠ nesrovnatelně nižší je uplatnění
mezipředmětové a mezioborové.

 Proškolení pedagogických pracovníků není
v souladu se systémovým opatřením v rámci
celoživotního vzdělávání
Jednorázová proškolení pedagogických pracovníků ≠ systémové
celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků.

 zajistit na školách počátečního vzdělávání Jihomoravského kraje
podmínky vhodné pro přijetí,
 rozvoj a udržitelnost využívání digitálních technologií a digitální
fotografie v rámci výukového procesu i v rámci volnočasových
aktivit.

Dílčí cíle:
 proškolit lektory,
 vytvořit výukové osnovy,
 umožnit školám přístup k základnímu výukovému balíčku a
vytvoření studijních materiálů,
 zajistit pedagogickým pracovníkům kvalitní proškolení, přípravu a
pilotní realizaci výuky žáků a studentů,
 souběžně umožnit pedagogickým pracovníkům další a soustavné
vzdělávání.
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Žadatel – KDO?

Cílová skupina – PRO KOHO?

Délka trvání projektu – JAK DLOUHO?

Institut moderního vzdělávání o. p. s.

Školy počátečního vzdělávání (ZŠ, SŠ a další školská zařízení)
v rámci Jihomoravského kraje
 lektoři
 pedagogičtí pracovníci
 žáci a studenti

Délka trvání projektu

 Nestátní nezisková organizace
 Náplň činnosti: vzdělávání
 Zaměření na digitální technologie a digitální fotografii

Předpokládá se zapojení
• cca 100 škol (ZŠ, SŠ a dalších školských zařízení) JmK
• 2–3 pedagogičtí pracovníci za školu

• 30 měsíců (leden 2009 – červen 2011)

Pět půlroků bude rozděleno
• 01–06 2009 proškolení lektorů, osnovy, příručka pro lektory
i pro školené osoby
• 07–12 2009 proškolení pedagogických pracovníků
• 01–06 2010 pilotní výuka žáků a studentů
• 07–12 2010 pilotní výuka žáků a studentů
• 01–06 2011 vyhodnocení projektu, dotazníky, statistiky

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Souběžně bude řešena příprava podkladů pro vytvoření webového
portálu, metodika a příprava e-learningových kurzů, pilotní spuštění
a ukončení kurzu, vyhodnocení (opět v rámci periody pěti půlroků
a v souladu s druhým projektem).

Financování projektu – ZA CO?

Přehled aktivit – JAK?

Udržitelnost – PODMÍNKA

Záměr

Aktivity, pro které se bude požadovat dotace

Aktivity, pro které se bude požadovat dotace

• podat dva projekty
• každý projekt na 15 mil. Kč (celkem 30 mil. Kč)

Projekty budou předloženy
•
•
•
•

1. výzva Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
Globální granty Jihomoravského kraje
Prioritní osa 1.1 (Zvyšování kvality ve vzdělávání)
Prioritní osa 1.3 (Další vzdělávání pracovníků škol)
– JmK 206 865 957 CZK

Uznatelné náklady projektu
• 100% financování nákladů nezbytných pro řešení projektu
(souběh ESF a národních zdrojů)
• zálohové financování

Úvodní prezentace projektu

 Vytvoření osnov a studijních materiálů pro lektory.
 Výběr lektorů.
 Pronájem místností.
 Proškolení lektorů.
 Vytvoření osnov a studijních materiálů pro pedagogické pracovníky.
 Proškolení pedagogických pracovníků.
 Vytvoření studijních pomůcek pro žáky a studenty, nákup literatury.
a potřebného základního balíčku pro výuku.
 Pilotní výuka na školách.
 Vyhodnocení průběhu výuky.
 Vytvoření podkladů pro vytvoření webového portálu.
 Vytvoření osnovy a studijních materiálů pro e-learningové kurzy.
 Realizace pilotních e-lerningových kurzů.
 Vytvoření a průběžné aktualizace webového portálu.

 Je nezbytné, aby činnosti realizované v rámci doby
trvání projektu byly udržitelné i po jeho ukončení
(nejméně po dobu 5 let od ukončení projektu).
 V průběhu období 2008-2013 je možné předložit
navazující projekty do operačních programů.
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Harmonogram výzvy

Závěr – co získáte zapojením do projektu

Závěr – k čemu se zavazujete

Vyhlášení výzvy se očekává začátkem května 2008.

 Základní výukový balíček.

Uzávěrka se očekává do půlky června 2008.

 Osnovy a proškolené pedagogické pracovníky.

Do konce roku 2008 se očekává vyhlášení výsledků,
podpisy smluv na přelomu roku 2008/09.

 Po úspěšném ukončení kurzu proškolení pedagogičtí
pracovníci získají pro svou školu digitální fotoaparát.

Ve fázi přípravy projektu
• písemné vyjádření zájmu školy (statutárního zástupce)
o participaci na projektu (do 25. 4. 2008).

 Studijní pomůcky.
 Znalosti a dovednosti žáků a studentů, kteří absolvují
výuku.

Ve fázi řešení projektu
• škola umožní proškolení pedagogických pracovníků,
• škola umožní přípravu a realizaci pilotní výuky,
• škola umožní další vzdělávání pedagogických
pracovníků.

 Přístup k webovému portálu pro další vzdělávání.
 Zkušenosti z projektu řešeného v rámci ESF – OP VK.

Měřitelné výstupy, indikátory projektu!

 Možnost využívat i další nabídky IMOV.

Závěr – aby se dílo podařilo…

Prezentace projektového záměru 9.–10. 4. 2008

1. Pouze díky aktivní a zodpovědné účasti všech.
2. Každý projekt má své zákonitosti a pravidla, která je
nutno respektovat a dodržovat.

Děkuji za pozornost

3. Je nutné započaté dílo zdárně ukončit.

a těším se s vámi na shledanou
při přípravě a při řešení projektu!
IMOV o. p. s., Soukenická 2, 602 00 Brno
eva.cerna@imov.cz
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