Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 - počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.1 - zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu

Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek

Číslo projektu

CZ.1.07/1.1.10/02.0071

Název příjemce

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek,
Čelakovského 24
5 782 048,40

Celková alokovaná částka
Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

1.12.2009 - 29.6.2012
V rámci projektu rozvíjíme znalosti,schopnosti a dovednosti
žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na
environmentální oblast včetně realizace praktických
(environmentálních) programů a využíváme ICT ve všeobecně
vzdělávacích a odborných předmětech. V neposlední řadě je
naším cílem zavádění vyučovacích metod, organizačních forem
a výukových činností včetně tvorby modulových výukových
programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k
rozvoji klíčových kompetencí. Vše na bázi průřezového tématu
environmentální výchovy.
Cílem projektu v kontextu ŠVP naší školy „Chceme a
dokážeme“ je zvýšení ekologické gramotnosti žáků jako
součásti základního vzdělání člověka 21. století.
Zásadním inovativním prvkem projektu je zaměření
projektových aktivit na praktické a zážitkové působení na žáky
– zajímavé metody a formy zapojení žáků do projektu rozvíjí
vztah žáků k životnímu prostředí a zároveň přispívá k osvojení
znalostí, dovedností, postojů a dlouhodobých návyků k
udržitelnému způsobu života.
Projekt umožní zavedení inovativních metod výuky –
vybudování a využívání multifunkční školní zahrady EVVO,
realizace třídních EVVO projektů, moderní formy interaktivní
výuky a další. Mezi aktivity projektu patří:
- vybudování a využívání školní zahrady EVVO (1.etapa),
- realizace jednodenních výukových pobytů žáků se zaměřením

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

na EVVO,
- pořízení a využívání odborné literatury a moderních učebních
pomůcek pro žáky pro oblast EVVO,
- vzdělávání učitelů v oblasti moderních metod pedagogické
práce s důrazem na rozvoj vzájemných vztahů a schopnost
týmové práce,
- modernizace dvou multimediálních učeben pro zpracování
projektových materiálů a jejich zařazení do výuky,
- pořízení a využívání interaktivní tabule včetně příslušenství a
výukových programů pro přírodovědnou pracovnu.
www. zstgmpisek.cz, Mgr. Marta Bakalová,
bakalinka@seznam.cz, 603 907 925

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

