Druhý rok školení v metodách aktivního učení
Projekt „Podpora ZŠ při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků"
se zaměřuje na zkvalitnění výuky na školách v Královéhradeckém kraji. Svým obsahem
reaguje na rostoucí požadavky, které společnost klade na osobu učitele a metody, které
používá. Projekt je realizován společností Erudis, o.p.s., ve spolupráci s občanským
sdružením JOB.
První rok školení učitelů na školách proběhl úspěšně a v září 2010 jsme začali znovu. Do
projektu je zapojeno 11 škol z Královéhradeckého kraje. Pedagogové z těchto škol se
pravidelně účastní seminářů vedených odbornými lektory, během kterých se seznamují
s aktivizujícími metodami výuky, mají možnost sdílet své zkušenosti, získávat zpětnou vazbu
lektora na své vlastní hodiny. V tomto školním roce se školy budou více a více věnovat
především projektové výuce, za pomoci odborných konzultací s lektorem budou na škole
probíhat různé výukové projekty, které budou následně nahrány na webový portál
www.projektovavyuka.cz, kde se s nimi budou moci seznámit další učitelé.
Ředitel základní školy v Rudníku o projektu říká: „Výhodou je, že lektorka jezdí za námi, na
naši školu. Sbor se semkne, makáme, je legrace. Navázali jsme spojení s jinými školami,
například Gymnáziem Trutnov. Kromě toho jsme dostali podporu v materiálech.“
„Metody v hodinách používáme, řada lidí dokonce uvažuje, že by se věnovalo i vzdělávání
dospělých…Projekty máme v ŠVP rozepsané na každý měsíc, už si s nimi víme více rady.
Například jsme si upřesnili, jak se liší projekt a integrovaná tematická výuka – rozdíl je
především v cílování a zapojení dětí “, dodává pan ředitel na otázku, jak se účast v projektu
promítá do dění ve škole.
Minulý školní rok byl tedy věnován především seminářům pro celé sborovny zaměřeným na
metody aktivního učení a individuální podporu učitelům přímo v hodinách. Ve školním roce
2010-2011 ve školách bude probíhat příprava a realizace výukových projektů, které se
jednak objeví na výše zmíněném internetovém portále, jednak bude pro každou školu
připraven a vytištěn informační letáček o jejich projektové činnosti určený pro rodiče a další
zájemce.
Jako podpora učitelům byl v rámci projektu také naprogramován eLearningový kurz,
respektive jeho pět nových lekcí. Zábavnou interaktivní formou si v něm uživatelé mohou
zopakovat různé pedagogické zásady, prohlédnout si a vyzkoušet, jak fungují metody
aktivního učení v praxi, projít zajímavé vyučovací jednotky nejprve v roli žáka a posléze v roli

pedagoga. Kurz je dostupný opět na stránkách portálu www.projektovavyuka.cz, pro jeho
zobrazení je nutno se zaregistrovat.
Všem učitelům děkujeme a přejeme mnoho sil do další práce.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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