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Od prvního ledna 2012 naše škola realizuje projekt s názvem „Krok za krokem k rozšíření znalostí 

pedagogů Gymnázia, Milevsko, Masarykova 183“, který reaguje na potřebu neustálého vzdělávání 

pedagogů. Díky získaným finančním prostředkům z ESF a ERDF projde 18 pedagogů, ředitel a 

zástupce ředitele školy, celkem tedy 20 osob, školením v několika oblastech. Celkem 14 kurzů je 

rozčleněno do třech tematických oblastí – tzv. klíčových aktivit, zaměřených na měkké dovednosti, 

využití a prohloubení znalostí v oblasti ICT a jazykové dovednosti. 

Vzhledem k vysokým nárokům kladeným na naše studenty očekáváme také stálé vzdělávání našich 

pedagogů. Vzhledem ke stále se rozvíjejícím informačním technologiím a vyšším nárokům studentů 

chceme, aby byli naši zaměstnanci schopni na otázky a potřeby studentů flexibilně reagovat. Proto se 

snažíme jejich vzdělávání podporovat a vzhledem k omezenému rozpočtu školy jsme reagovali na 

výzvu OP VK přípravou tohoto projektu. 

Hlavním cílem projektu je zvýšit profesní a osobnostní předpoklady našich pedagogických pracovníků 

k výuce. Vzdělávání v měkkých dovednostech zahrnuje konfliktní situace, vypořádání se s nimi, řešení 

jejich následků, ale také možnosti, jak jim předcházet. Vzhledem k dvoudenní koncepci kurzů dojde 

také k ucelení kolektivu a prohloubení vazeb pedagogického sboru podporujících vzájemnou 

spolupráci. Bude zde také zařazen kurz věnující se asertivnímu jednání a jeho výhodám. Všechna 

témata budou aplikována na školní prostředí. Vzdělávání v oblasti využití ICT při výuce je zahrnuto 

zejména z důvodu stále vyšších nároků ze strany studentů. Aby mohli reagovat na jejich požadavky a 

potřeby, absolvují účastníci kurzy MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Díky prohloubení znalostí 

těchto programů se budou moci lépe připravovat na výuku a vytvářet vzdělávací materiály. Také 

budou schopni předávat své znalosti dále studentům. Škola z poskytnutých financí zakoupí 

interaktivní tabuli, která bude sloužit pro zkvalitnění a zpestření výuky. Aby ji mohli vyučující 

adekvátně využívat, proběhne školení, díky kterému si osvojí její základní funkce a možnosti zapojení 

přímo do výuky. Pedagogové absolvují také kurz zaměřený na základy programu pro správu 

elektronické pošty MS Outlook. Poslední oblastí vzdělávání v rámci tohoto projektu je anglický a 

německý jazyk. Jedná se o dlouhodobou aktivitu, kdy bude výuka pravidelně probíhat po celou dobu 

vzdělávání. Pedagogové díky prohloubení znalostí gramatiky, zlepšení slovní zásoby a komunikačním 

cvičením budou schopni se lépe připravovat na výuky díky možnosti studia zahraniční literatury. Také 



budou snáze komunikovat při zahraničních exkurzích a poskytovat kvalitnější jazykové vzdělání 

studentům. Protože se naše škola účastní mezinárodních soutěží a komunikuje se zahraničními 

středními školami, budou tyto aktivity lépe zabezpečeny a bude předcházeno komunikačním 

nedostatkům. 

Jedná se o dvanáctiměsíční aktivitu, po jejímž ukončení v závěru roku budou naši pedagogové 

schopni lépe čelit obtížným komunikačním situacím, podporovat kreativitu u studentů a více je 

zapojovat do výuky. Výuka bude pro naše studenty atraktivnější díky aplikaci získaných zkušeností a 

dovedností. 

 

 

 


