
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

 

Tisková zpráva projektu UČITELÉ ONLINE 

Název projektu:  UČITELÉ ONLINE 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 

Zaměření výzvy:  Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení pro využívání ICT ve výuce.  

 

Žadatel projektu:  Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o, 735 72 Petrovice u Karviné 570 

Partneři projektu: 36 škol (ZŠ a SŠ) + ITveSkole, o.p.s. 

Termín realizace: 10/2014 – 07/2015, tj. 11 měsíců. 

 

Aktivity projektu: 

- Vzdělávání ředitelů ZŠ a SŠ - podpora vedení škol ve využívání digitálních technologií pro 
integraci ICT do života školy. 

- Koučing, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při 
pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce - školám a jejím 
pedagogům bude zajištěna metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky 
po celou dobu realizace projektu, podpora bude dostupná prezenčně i on-line. 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – zvýšení ICT kompetencí 
pedagogických pracovníků se zaměřením na efektivní využívání techniky, kterou jsou školy již 
vybaveny a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na zavádění a 
využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce a oborových didaktikách. 

Akreditovaná školení bude zajišťovat SOU DAKOL, s.r.o. ve spolupráci s partnerem 
ITveSkole.cz, o.p.s. – oba partneři jsou akreditovanou institucí pro vzdělávání DVPP. 

- Evaluace projektových aktivit - vyhodnocení přínosů/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na 
reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole. 

 

Přínos školám: 

- proškolení pedagogové na školách v oblasti ICT, především v oblasti moderních dotykových 
technologií 

- metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace 
projektu 

- tablety nebo dotykové notebooky – max. 20 ks/škola - dle počtu zapojených učitelů školy v 
projektu 

- mzdové náklady na koordinátora projektu – 1 koordinátor/škola  
 

Financování:   100 % dotace 

Informace o projektu: 

Ing. Jaroslava Pašíková, tel. 595 391 056, pasikova.jaroslava@dakol-karvina.cz 

mailto:pasikova.jaroslava@dakol-karvina.cz

