Evropské peníze dorazily do školy v Plumlově
18. května Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR odstartovalo dlouho
očekávaný projekt – EU – peníze školám - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách, jejímţ smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako
problematické. Podporou sedmi vytipovaných témat a přidělením finančních prostředků na ně
by mělo dojít ke zlepšení situace na školách. Mezi sedm hlavních témat patří čtenářská a
informační gramotnost, cizí jazyky, vyuţívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční
gramotnost a inkluzivní vzdělávání. Mezi metody, díky kterým dojde ke zlepšení situace na
školách patří metodické vzdělávání pedagogů, vytváření nových pomůcek a vzdělávacích
materiálů a v neposlední řadě pouţívání nových metodických postupů ve vyučování.
Naše škola se na tuto výzvu dlouhodobě připravovala a 28. 6. 2010 finalizovala
projekt, Otevíráme cestu inovace ve vzdělávání. Škola se nezaměří pouze na jednu klíčovou
oblast rozvoje, ale v rámci projektu bude rozvíjet všech šest oblastí podpory, mimo inkluzivní
vzdělávání. Cílem našeho projektu je podpora výuky všech hlavních vyučovacích předmětů.
Tato podpora spočívá v inovaci vyučovacího procesu formou nových metod práce a způsobů
výuky. Vytvářením nových vzdělávacích, testovacích materiálů pro ţáky zefektivní a
zkvalitní samotnou výuku ve škole a také zkvalitní promyšlenou, efektivní přípravu pedagogů
na vyučování. Materiály budou klást důraz na názornost, práci s textem a vyhledávání
informací. Ţáci budou v hodinách vzděláváni podle nových trendů. V rámci nových
metodických materiálů vzniknou pracovní listy, výukové prezentace, soubory testů, soubory
laboratorních prácí, ale i on line testy, kontrolní práce a webové stránky pro ţáky.
Dalším cílem projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků. Tomuto kroku se jiţ
soustavně věnujeme, díky dotaci budeme moci tuto oblast dále rozvíjet. Vzdělávání zaměříme
na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, rozvoj přírodních věd, informační a
komunikační technologie i rozvoj výuky cizích jazyků.
Náš projekt Otevíráme cestu inovace ve vzdělávání budeme realizovat od 1. října 2010
a potrvá zhruba 30 měsíců. Škola získá na projekt necelého 1, 5 milionu korun. Tyto finanční
prostředky budou pouţity na nákup vzdělávacích pomůcek pro ţáky, interaktivních tabulí,
počítačů a na další vzdělávání pedagogů.
Díky projetu se škola v Plumlově zmodernizuje a kvalitativně se zlepší výchovně
vzdělávací proces.
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