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Obsah prezentace:
Představení našeho projektu

Příprava projektu

Realizace projektu

Diseminace

Fotky Prostor pro otázky



- projekt Comenius

- projekt Smile 2009-2011 (žáci i management)

- projekt Comenius 2012-2013 (asistentka z Itálie)

- učitelé se pravidelně vzdělávají na kurzech 

z programů EU (Malta, Velká Británie, Irsko)

D.

Předešlé zkušenosti?



KA1 - Vzdělávání a mobilita jednotlivců

Název projektu - “Májová jde do Evropy”

Projektová žádost

Grantová smlouva  “Co není v grantové smlouvě, to se nesmí.” (dodatek)

Závěrečná zpráva (Průběžná zpráva) 

Výzva 2014



- mít promyšlenou strukturu projektu

- mít jasně vymezené, měřitelné cíle

- mít promyšlené aktivity

- mít promyšlené složení, profily účastníků

- mít promyšleno složení projektového týmu

- mít promyšleno, jak ověřovat naplnění cílů

Projektová žádost - Co je třeba promyslet?



Struktura projektu

Rozvoj a vzdělávání managementu

Metodické kurzy

Jazykové kurzy

“Májová jde do Evropy”



Cíle projektu:
- zvýšení metodických, jazykových a manažerských schopností 

vyučujících
- rozvíjení jaz. dovedností nejazykářů = CLIL, job-shadowing
- obohacení metodiky výuky jazyků - ml. žáci
- vytvoření  atraktivnějšího prostředí ve škole, rozmanitější 

práce z cizojazyčnými materiály - přírodní vědy, ICT
- prezentace školy a města Ostrova
- podtrhnutí významu vzdělávání v každém věku a ukázání role 

cizích jazyků v budoucí kariéře žáků   

“Májová jde do Evropy”



Diseminace

- workshopy pro žáky a učitele
- Ostrovský měsíčník
- TV Ostrov
- Dny otevřených dveří
- prez. před představiteli Ostrova
- webové stránky školy

Jazyková příprava

ZŠ Ostrov, Májová 997 
AJ
- jaz. příprava u Mgr. Evy Justové

Manažerské kurzy

AJ
- Finsko Joensuu 2 účastníci

Aktivity projektu (manažerské kurzy):
“Májová jde do Evropy”

Aktivity projektu (metodické kurzy):
DiseminaceMetodické kurzy

AJ - Anglie Plymouth 2 účastníci
      -  Malta 1 účastník
NJ - Lindau 1 účastník

- viz výše



Diseminace

- workshopy pro žáky a učitele
- Ostrovský měsíčník
- TV Ostrov
- Dny otevřených dveří
- prez. před představiteli Ostrova
- webové stránky školy

Jazykové kurzy

AJ
- Edinburgh 2 účastníci
- Malta 1 účastník
NJ
- Lindau 1 účastník
RJ
- Riga 2 účastníci

Aktivity projektu (jazykové kurzy):
“Májová jde do Evropy”

Příprava na jazykové kurzy

ZŠ Ostrov, Májová 997 
AJ
- jaz. kurz u Mgr. Evy Justové
NJ
- samostudium 
RJ
- externí hodiny u Mgr. Miluše 
Houškové



Profily účastníků:

1
Meto

dick
é k

urz
y

učit
elé

 ja
zy

ků
 s 

minim
áln

í ú
ro

vn
í ja

zy
ka

 C1

2
Man

až
er

sk
é k

urz
y

řed
ite

l a
 zá

stu
pky

ně ř
ed

ite
le 

šk
oly

3
Jaz

yk
ové

 kurz
y

zá
jem

ci 
z ř

ad
 ped

. sb
oru

-
2 z

ást
upci 

1. s
tu

pně

-
4 z

ást
upci 

z 2
. st

upně

“Májová jde do Evropy”



Projektový tým:
ředitel 
- odpovědnost za projekt jako celek 
- uzavírání smluv s účastníky mobilit
- neprodleně informovat NA o změnách 
- Mobility Tool 

koordinátor 

- Mobility Tool 
- zpracování průb./závěrečné zprávy 
- odpovědnost za diseminaci

 účetní 

- odpovědnost za finanční stránku projektu
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“Májová jde do Evropy”



Ověřování resp. naplnění některých cílů:

1. Zvýšení jazykových schopností učitelů

 Průměrné zlepšení o jeden úrovňový bod 
dle Společného evropského referenčního rámce

Před

Online jazykový test Osvědčení o jazykové úrovni

Poté

“Májová jde do Evropy”



Ověřování resp. naplnění některých cílů:

2. Zvýšení metodických kompetencí učitelů

K hodnocení docházelo:
- předmětové komise             (tematické plány, AJ, NJ, RJ)

- workshopy s ostatními učiteli 
   (nové poznatky, reálie, školské systémy, kulturní odlišnosti, apod.)

- zlepšení žáků za daná pololetí 
  (aritmetické průměry a propadající žáci) 

“Májová jde do Evropy”



Ověřování resp. naplnění některých cílů:

3. Manažerské kurzy

Problematické, nástroje pro měření jsme neměli.

viz Diseminace

4. Prezentace školy a města Ostrova             +

“Májová jde do Evropy”



Realizace projektu...
07/2015-08/2015

NJ - Lindau 1x
RJ - Riga 2x

  

08/2016

AJ - Plymouth 2x

  

07/2015 

AJ - Valetta 1x

  
08/2015 

  

AJ - Edinburgh 2x
AJ - Valetta 1x
AJ - Joensuu 2x

09/2016 - 02/2017

Diseminace 
Závěrečná zpráva...

  

08/2016-09/2016

NJ - Lindau 1x

  

Projektové období: 1.12.2014 - 30.11.2016 24 měsíců



Realizace projektu...
Logistika kurzů (většinou sami)

- pojištění

- letenky a jízdenky

- ubytování

- samotný kurz

Agentura:
JAZYKY-V-ZAHRANICI.CZ



Diseminace
Workshopy 
          pro žáky
                   a učitele



Diseminace
TV Ostrov



Diseminace
Dny otevřených dveří



Diseminace
Webové
    stránky 
         školy

www.3zsostrov.cz 
  



Fotky z mobilit



Fotky z mobilit



Fotky z mobilit



Fotky z mobilit



Fotky z mobilit



Fotky z mobilit



Fotky z mobilit



Fotky z mobilit



DOTAZY ?



Děkuji za pozornost...


