Náš projekt "Inovace a zkvalitňování výuky na střední odborné škole" vznikl z potřeby
vyrovnat se s novými trendy ve výuce a ze snahy srovnat se se zahraničními školami a tím
také dosáhnout větší konkurenceschopnosti ve vzdělávání. Účast na zahraničních kurzech
umožnila učitelům školy ve velké míře uplatnit nové metodické postupy podpořené
informačními a komunikačními technologiemi. Zároveň si posílili své jazykové kompetence,
které pak uplatnili ve výuce svých předmětů. Účastníci projektu rovněž mohli porovnat různé
vzdělávací systémy s naším vzdělávacím systémem.
Projektu se zúčastnilo celkem 9 pedagogů školy, kteří aktivně hledají a uplatňují nové
metody a přístupy ve výuce svých předmětů. Učitelé si zvolili 3 oblasti kurzů - kurzy
zaměřené na nové metody a využití ICT ve výuce jazyků, kurzy uplatňující metodu CLIL a ICT
ve výuce matematiky a studijní návštěvy.
Každý zájemce o kurz napsal motivační dopis, ve kterém vypracoval svůj profil a formuloval
své individuální cíle a dopad kurzu na rozvoj jeho kompetencí. Vybral si kurz a informoval o
něm koordinátora. Na základě potřeb školy a motivačního dopisu byli vybíráni účastníci
projektu.
Povinností každého účastníka byla účast na jazykové, kulturní a odborné přípravě alespoň
měsíc před začátkem vzdělávacího kurzu.
Většina učitelů se zúčastnila kurzů o prázdninách, někteří v průběhu školního roku.
Účastníci projektu kontaktovali přijímající organizace pomocí elektronické komunikace a
individuálně si zajistili dopravu, ubytování a pojištění. Před odjezdem proběhlo školení za
účasti koordinátora projektu, vedení školy a ekonoma školy. Vedení školy rovněž sepsalo s
každým účastníkem individuální smlouvu.
Úkolem účastníka bylo podávat zprávy koordinátorovi a řediteli školy o průběhu kurzu,
popř. vzniklých problémech. Každý účastník také přivezl kontakty na další učitele nebo školy,
se kterými by naše škola mohla v budoucnu spolupracovat.
Po příjezdu z kurzu každý účastník vyplnil hodnotící dotazník kurzu. Své získané kompetence,
nové metody a způsoby práce a celkový průběh kurzu popsal každý účastník v závěrečné
zprávě. Získaný materiál a nové zkušenosti prodiskutoval účastník ve své předmětové komisi,
popř. se podělil o své zkušenosti s ostatními zájemci.
Výsledky a dopadem projektu je zkvalitnění výuky konkrétních předmětů, nové inspirace a
podněty, zlepšení odborných i klíčových kompetencí, využívání moderních metod výuky,
prosazování týmové práce a navázání nových mezinárodních kontaktů. To vše bylo využito
nejen ve výuce předmětů, ale i při propagaci školy na veřejnosti, a zvýšilo to zájem žáků
základních škol o studium na naší škole.
Všichni účastníci projektu získali od partnerů certifikáty o účasti na kurzu, které jsou přílohou
této závěrečné zprávy.

