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Základné školy v Detve už on-line II
Stanovené ciele projektu:
Strategický cieľ: Inovácia obsahu a funkcionality e-portálov základných škôl v Detve v zmysle
koncepcie reformy školstva.
Špecifický cieľ 1: Inovácie obsahu a funkcionality e-portálu
Špecifický cieľ 2: Spracovanie elektronických cvičebníc s inovovanými učebnými textami.
Globálny cieľ OP Vzdelávanie: Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR
prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.
Súvis cieľa s globálnym cieľom: Inovácia vzdelávacieho obsahu v zmysle požiadaviek reformy
školstva a doplnenie funkcionality e-portálov pre požiadavky vedomostnej spoločnosti sa stanú
nástrojom pre naplnenie globálneho cieľa. Dobudovanie e-portálov s elektronickými cvičebnicami
prinieslo do vyučovacieho procesu žiakov základných škôl inovovaný obsah vyučovacích
predmetov. Rýchlu dostupnosť k inovovanému obsahu zabezpečuje prostredie internetu, kde bol
e-portál umiestnený. Pre použitie elektronických cvičebníc je potrebné neustále zvyšovanie
zručnosti s IKT, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou požiadaviek trhu práce.
Cieľové skupiny: Pedagogickí zamestnanci základných škôl zapojení do vzdelávacích aktivít
projektu - učitelia zo štyroch základných škôl v Detve v počte 27 učiteľov - expertov
Žiaci štyroch základných škôl v Detve vo veku od 6 do 15 rokov v počte 1500 žiakov
Počet inovovaných a novovytvorených učebných materiálov: 57.
Do realizácie aktivít projektu sa zapojili ZŠ v Detve a to: ZŠ, Kukučínova 480/6, Detva; ZŠ,
Štúrova 12, Detva; ZŠ, Obrancov mieru 884/23, Detva; ZŠ J.J.Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva.
Tento projekt sa úspešne zrealizoval vďaka spolufinancovania zo zdrojov ES a to
Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu „Vzdelávanie“.
Z predpokladaných zdrojov financovania vo výške 147 502,49 €, Poskytovateľ poskytol
Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok vo výške 140 127,37 €, čo predstavuje 95%
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu a Prijímateľ poskytol vlastné
zdroje vo výške 7 375,12 €, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
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