Projekt „Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod
rozvíjejících klíčové kompetence žáků" byl úspěšně dokončen
Tři roky probíhal na 10 základních školách a 2 víceletých gymnáziích v
Královéhradeckém kraji projekt zaměřený na zvýšení úrovně vzdělávání.
Celkem se projektu zúčastnilo více než 350 pedagogů, proběhlo přes 700
hodin skupinových seminářů a na 600 hodin individuální podpory ve formě
mentoringu, konzultace či supervize. Vzniklo přes 40 nových projektů či
výukových jednotek, které byly nahrány na portál www.projektovavyuka.cz.
O pět nových lekcí byl obohacen již existující eLearningový kurz pro učitele
zabývající se metodami aktivního učení a projektovým vyučováním.
V čem spatřují přínos projektu učitelé? Většina zúčastněných potvrdila, že
jim školení poskytla nejen teoretické informace o metodách aktivitního
učení, ale i možnost vše si „na vlastní kůži“ vyzkoušet a zvýšila se tak jejich
motivovanost používat metody i ve školní praxi, s dětmi. Mnoho z nich také
velmi kladně hodnotilo zkušenost s mentoringem: „Získala jsem tak
objektivní náhled na věc, nové nápady pro práci, konzultace problémů a
nástin možných řešení, pozitivní motivaci k práci ze strany lektorek,“
hodnotí mentoring paní učitelka ze základní školy v Hořicích. V neposlední
řadě dle mnoha učitelů poskytl projekt příležitost k „setkávání se“, podpořil
komunikaci v rámci pedagogického kolektivu, učitelé se lépe poznali a
dokážou nyní efektivněji spolupracovat, jak na běžných aktivitách, tak
například na projektovém vyučování.
Učitelům bude i po ukončení projektu k dispozici jednak portál
www.projektovavyuka.cz, který vedle otevřené databáze aktivit obsahuje i
soubor metod aktivního učení, jednak elearningový kurz.
"Projekt byl i pro náš lektorský tým příležitostí pravidelně se setkávat,
spolupracovat, učit se od sebe navzájem, mít příležitost pracovat
dlouhodobě s celými pedagogickými sbory, podporovat ve školách inovace,
které přinášejí nejen lepší výsledky vzdělávání, ale také podporují
bezpečné a obohacené prostředí pro učení žáků. Jsme rádi, že jsme projekt
mohli realizovat," říká Zdeněk Dlabola z Občanského sdružení Job.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a jeho realizátory jsou Erudis, o.p.s. (www.erudis.cz)
a Job, o.s. (www.jobos.cz).

