V září 2011 odstartuje poslední fáze projektu, v rámci něhož se od
roku
2009
systematicky
vzdělávali
učitelé
z 11ti
škol
Královéhradeckého Kraje. Projekt s názvem „Podpora základních škol
při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence
žáků" si klade za cíl zvýšit úroveň vzdělávání na základních školách.
Ředitelka ZŠ a MŠ Nechanice, Mgr. Jaroslava Pavlů, o projektu říká:
„Hledali jsme způsob, jak zařídit, aby děti i učitelé chodili do školy s radostí.
Zajímají nás nové způsoby práce, které vtáhnou děti do výuky. I proto jsme
se přihlásili do projektu.“
Od léta 2009 byly pod vedením odborných lektorů na vybraných školách
organizovány semináře „šité na míru“ jednotlivým školám, jejich náplní byly
především metody aktivního učení (metody práce s textem, diskusní
metody, simulace, metody řešení problému, projektové vyučování).
„Přínosné pro nás jsou společné semináře, které jsou přizpůsobeny
potřebám naší školy. Ideální je, že se jich účastní celá sborovna,“ dodává
paní ředitelka.
Učitelé měli také možnost přihlásit se v rámci projektu k takzvanému
mentoringu. Jde o individuální podporu, vzdělávání, které zohledňuje
potřeby toho, kdo se chce něčemu novému naučit, o setkání dvou
profesionálů, učitele a odborného lektora - mentora. Tento typ podpory
hodnotili učitelé i vedení škol velmi pozitivně.
„Mentoring byl pro většinu našich učitelů – účastníků projektu – metodou
dosud nepoznanou, ale po odstranění počátečního ostychu rozhodně
metodou učiteli nejvíce oceňovanou,“ říká ředitel trutnovského gymnázia
Mgr.Petr Skokan. Velmi pozitivně komentuje mentoring i Mgr. Kamila
Zemanová, ředitelka ZŠ Mozaika v Tutlekách: „Ohlas ze strany vyučujících
byl velmi pozitivní. Na základě této zkušenosti bude vedení školy hledat
cesty, jak tuto formu podpory začlenit jako trvalou součást systému
vzdělávání učitelů v naší škole.“
Od září 2010 začaly na školách vznikat výukové projekty, které postupně
školy nahrávají na portál projektovavyuka.cz. Portál sice primárně slouží
jako společný prostor škol zapojených do projektu, prostor ke sdílení a
komunikaci, přístupný je ale volně. K poslednímu dopracování projektů
bude využit srpen a září 2011. Každý projekt by měl být popsán tak, aby ho
ideálně bez delších příprav mohl použít další učitel (včetně textů,
pracovních listů, atd.). Na portále je bezplatná registrace a realizátoři uvítají
jakékoli další autory projektů, kteří by se chtěli o svou práci podělit.
Jako podpůrný studijní materiál pro učitele vznikl v rámci projektu také
elearningový kurz dostupný po přihlášení na www.projektovavyuka.cz přes
políčko „kurz“.
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).

