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ISŠ živnostenská úspěšně ukončila dne 31. 11. 2013 realizaci grantového projektu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl zahájen dne 1.
10. 2012. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem (85 %) a státním rozpočtem České republiky
(15 %) a byl veden pod registračním číslem CZ.1.07/1.3.47/01.0008. Projekt byl zaměřen k rozvoji profesních
dovedností učitelů školy v oblasti kurikulární reformy, informačních technologií a cizích jazyků.
Během 14 měsíců trvání projektu se realizační tým zaměřil na zrealizování devíti prezenčních kurzů
akreditovaných MŠMT ČR. Obsahovou náplní byla výuka anglického jazyka, MS PowerPoint, MS Outlook, práce s
interaktivní tabulí, osvojení si moderních pedagogických metod a zlepšování sociálního klimatu školy. Zrealizoval
také dvoudenní blok prezenčních kurzů o komunikaci a emocích v každodenní práci pedagogů. Součástí aktivit
týmu projektu bylo vytvoření jednoho e-learningového kurzu na téma legislativa ve školství.
Podle předem stanoveného harmonogramu na sebe plynule navazovaly jednotlivé aktivity.
Obsahem klíčové aktivity 1 byl komplexní proces vytvoření e-learningového kurzu pod názvem Legislativa pro
pedagogy. Metodik e-learningu vytvořil obsahovou náplň kurzu, poté externí dodavatel naprogramoval a vytvořil
grafické prostředí. Cílem kurzu a jeho ověření bylo především zjištění technických a obsahových nedostatků, které
metodik po zhodnocení, zapracoval a vytvořil jeho finální podobu. E-kurz byl akreditován MŠMT ČR v květnu
2013. Pilotáže se zúčastnilo 18 osob cílové skupiny (pedagogů), kteří ve spolupráci s metodikem úspěšně zvládli
kurz a závěrečné testy. Po ukončení obdržel každý účastník osvědčení. Kurz je umístěn na webových stránkách
ISŠ živnostenské v Plzni (www.issziv.cz). Kurz mohou využívat i další zájemci nejen z řad učitelské veřejnosti.
Výstup KA01 byl splněn.
Klíčová aktivita 2 byla obsahově zaměřena na téma Metoda projektového vyučování, Týmová práce studentů ve
výuce, Jak lépe komunikovat se studenty, Emoční management v pedagogické praxi a Řešení konfliktů a
krizových situací ve škole. Dva kurzy proběhly formou výjezdního dvoudenního bloku s ubytováním mimo školní
prostředí. Lektoři pracovali formou výkladu s teoretickým základem, který doplnili praktickými příklady a diskuzí.
Tři kurzy proběhly v prostorách školy. Výstup KA02 byl splněn.
Pedagogové absolvovali v rámci třetí klíčové aktivity kurzy zaměřené na zvládnutí kompetencí v oblasti
informačních technologií. Cílem kurzů bylo naučit se efektivně využívat ICT při výuce, vytvářet individuální studijní
materiály, které budou splňovat didaktické zásady – názornost, srozumitelnost, uvědomělost, přiměřenost a
spojení teorie a praxe. Kurzy byly zaměřeny na MS PowerPoint I (práce s prezentacemi), MS PowerPoint II
(umění prezentace pro pedagogy SŠ), MS Outlook a Jak zpestřit a zefektivnit výuku díky interaktivní tabuli. Výuka
probíhala prezenčně od března do října 2013 v učebnách ISŠ živnostenské. Celkem se školení uskutečnilo v sedmi
skupinách. Lektoři kladli důraz na praktické zvládání jednotlivých funkcí programů a na zvládnutí pokročilé
obsluhy interaktivní tabule. Pro nácvik kompetencí byl z peněz projektu zakoupen Interaktivní set (projektor se
sklopným ramenem, 3M I/O modul, popsatelná magnetická tabule) a pět notebooků. Práce s technikou ukázala
pedagogům možnosti zpestření a oživení výuky, zvýšení názornosti učiva při prezentování nové látky, procvičování
či při opakování učiva. V současné době se zpestřené hodiny přibližují počítačové generaci žáků a jejich technické
zdatnosti. Motivují žáky a vedou je k lepším výkonům při vyučování. Učitelé, kteří splnili podmínky závěrečné
zkoušky, obdrželi osvědčení. Výstup KA03 byl splněn
V lednu 2013 jsme zahájili kurzy čtvrté klíčové aktivity – výuka angličtiny pro začátečníky a pokročilé. Kurzy
probíhaly každé úterý a čtvrtek v ISŠ živnostenské po dobu šesti měsíců. Pro tuto aktivitu byl z peněz projektu
zakoupen nastavitelný mobilní flipchart se dvěma výsuvnými rameny a popsatelným magnetickým povrchem pro
lepší znázornění probírané látky a vysvětlení gramatiky. Kurzy byly zakončeny závěrečnými zkouškami. Po složení
závěrečných zkoušek obdržel každý účastník osvědčení. Výstup KA04 byl splněn.
V průběhu tohoto projektu bylo proškoleno celkem 87 pedagogických pracovníků. Cílovou skupinu tvořili muži
(12) a ženy (75). Pedagogové hodnotili kurzy jednotlivých klíčových aktivit velmi dobře.
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