
PROJEKT 
PŘÍPRAVA PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL  

NA POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osy:         1. Počáteční vzdělávání 

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

 



REALIZACE 

Doba realizace projektu: 27.6.2014 – 30.6.2015 

Rozpočet:          3 665 900,10 Kč 

Místo realizace: Moravskoslezský kraj 



SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU 

podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků 

mateřských škol pro zkvalitnění práce v oblastí polytechnického 

vzdělávání předškolních dětí a rozvoj jejich osobnostních, sociální 

a odborných kompetencí 
 

vytvořit, akreditovat a pilotně ověřit vzdělávací program dalšího 

vzdělávání pro pedagogické pracovníky MŠ, který bude zaměřen 

na rozvoj jejich profesních kompetencí v oblasti polytechnického 

vzdělávání dětí předškolního věku 



CÍLOVÁ SKUPINA PROJETKU 

pedagogičtí pracovníci mateřských škol a 

školských zařízení, vzdělávající  

předškolní děti, z různých krajů  

České republiky  

(mimo hl. města Prahy) 



KLÍČOVÉ AKTIVITY 
č. 01 - Tvorba vzdělávacího programu dalšího vzdělávání pro 

pedagogické pracovníky pro podporu polytechnického vzdělávání 

předškolních dětí 

č. 02 - Tvorba metodických a didaktických materiálů pro účastníky 

vzdělávacího programu DVPP pro podporu polytechnického 

vzdělávání předškolních dětí 

č. 03 – Pilotní ověření a evaluace vzdělávacího programu DVPP pro 

podporu polytechnického vzdělávání předškolních dětí 



KLÍČOVÁ AKTIVITA  Č. 01 
TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY PRO PODPORU POLYTECHNICKÉHO 
 VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 

Cílem klíčové aktivity je vytvoření vzdělávacího programu DVPP pro přípravu učitelů MŠ 

na polytechnické vzdělávání dětí tak, aby dokázali u předškolních dětí rozvíjet znalosti o 

technickém prostředí, vytvářet správné pracovní postupy a návyky, podporovat touhu 

tvořit a práci zdárně dokončit.  



KLÍČOVÁ AKTIVITA  Č. 02 
TVORBA METODICKÝCH A DIDAKTICKÝCH MATERIÁLŮ PRO ÚČASTNÍKY 

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DVPP PRO PODPORU POLYTECHNICKÉHO 

VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 
 

Cílem je vytvoření e-learningové studijní opory pro účastníky programu pro podporu 

polytechnického vzdělávání předškolních dětí. E-learningová opora programu DVPP bude 

vytvořena pro 4 tematické oblasti vzdělávacího programu a zpřístupněna na stávající  

e-learningové aplikaci středních škol DAKOL na www.dakol-karvina.cz. 

Další činnosti je tvorba didaktické sady, která je určena jako metodický a didaktický 

materiál pro učitele mateřských škol pro přímou práci s dětmi. 
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KLÍČOVÁ AKTIVITA  Č. 03 

PILOTNÍ OVĚŘENÍ A EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DVPP PRO 
PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 

V této aktivitě bude vzdělávací program včetně e-learningových materiálů a didaktické 

sady ověřen prostřednictvím pilotní realizace, kterou lektorsky zajistí odborní členové 

realizačního týmu. Frekventanti pilotní realizace budou učitelé mateřských škol a 

školských zařízení vzdělávající předškolní děti (30 osob). 

 

 


