Motto

Vzdělávací cyklus pro učitele ZŠ a SŠ

Každá generace by měla zanechat
budoucí generaci svět
alespoň tak rozmanitý a produktivní,
jako byl ten, který zdědila.

Od února do srpna 2010 budou mít učitelé různých
odborných specializací možnost zúčastnit se kurzu
zaměřeného na podporu tvorby relevantních školních
projektů.

/ Pečujeme o Zemi, 1991 /

Kurz bude organizován formou dvoudenních setkání
v únoru až červnu 2010 a navazující týdenní letní školy.
Jeho součás budou přednášky, tvůrčí dílny, exkurze,
diskuze s odborníky, ale také účast na mezinárodním
sympoziu.

Záměr projektu
Obecným záměrem projektu je podpořit počáteční
vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice.
Společně s učiteli základních a středních škol chceme
hledat cesty, jak využít kulturně historické dědictví
a partnerskou spolupráci s mimoškolním prostředím
pro posílení rozvoje místních komunit.
Prostřednictvím výměny zkušenos a příkladů dobré
praxe pak chceme napomoci ke zkvalitnění systému
metodické podpory a dalšího vzdělávání pedagogů.

Kulaté stoly
Na začátku roku 2010 se uskuteční diskusní setkání
mapující dosavadní české zkušenos v oblas kulturně
historického dědictví a udržitelného rozvoje
místních komunit.

Symposium
Ve dnech 25. – 26. března proběhne setkání, na němž
budou prezentovány zkušenos s využíváním kulturně
historického dědictví pro udržitelný rozvoj například
v oblas ochrany památek a krajiny, podpory měkkého
turismu či posílení komunitní funkce škol.

Cestovní a ubytovací náklady budou hrazeny z prostředků ESF. Podmínkou podpory pak akvní účast
v kurzu a realizace pilotního školního projektu
ve školním roce 2010/2011.

Tématická náplň kurzu
•
•
•
•
•

Kulturně historické dědictví
Partnerství pro udržitelný rozvoj místních komunit
Školská reforma a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Autencké učení a komunitní vzdělávání
Projektový management pro školy

Pilotní školní projekty
V rámci vzdělávacího cyklu připraví učitelé ve spolupráci s regionálními partnery pilotní školní projekty
směřující k rozvoji žákovských kompetencí.
Projekty budou využívat místní kulturně historické
dědictví jako východisko pro porozumění vzájemné
souvislos sociálních, ekonomických a environmentálních hledisek udržitelného rozvoje.

Metodická podpora
Všechny výstupy projektu ESF budou konzultovány
s ohledem na školskou reformu, národní strategii
vzdělávání pro udržitelný rozvoj a potřeby žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami.
V průběhu projektu bude zpřístupněna prezenční
knihovna a v jeho závěru publikovány e-learningové
materiály podporující vzdělávání pro udržitelný
rozvoj v počátečním i dalším vzdělávání.

Důraz bude kladen na akvní metody a formy vzdělávání,
rozvíjení vztahového, krického a tvořivého myšlení.

Závěrečná konference 2012
Školní projekty, jejichž záměry autoři obhájí, budou
ﬁnančně podpořeny z prostředků ESF.

Výsledky projektu představí závěrečná konference
na jaře 2012.

Výsledky pilotních projektů budou prezentovány
nejen v místních komunitách a sdělovacích prostředcích, ale také na letní škole v roce 2011 a na závěrečné konferenci v roce 2012. Nejlepší projekty budou
publikovány jako příklady dobré praxe.

Participace regionálních partnerů
Kulturně historické dědictví jako téma školních projektů poskytne základ pro spolupráci školy a dalších
regionálních partnerů. Parcipace regionálních
odborníků ze státních instucí, NNO či místní samosprávy na přípravě a realizaci projektů zajis nejen
jejich odbornou úroveň a metodické vedení, ale především reálné uplatnění v životě místních komunit.

Projekt CZ. 1.07/1.1.00/08.0083 Kulturně historické dědictví jako
východisko pro rozvoj znalos, schopnos a dovednos žáků ve
vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit byl podpořen
ke dni 1. listopadu 2009 v Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, v rámci priority 7.1 Počáteční vzdělávání
a v rámci oblas podpory 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Letní škola 2011
O letních prázdninách 2011 se uskuteční týdenní
kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
zaměřený na systémovou a metodickou spolupráci
v oblas vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Kurz bude vycházet z předchozích zkušenos
pilotních škol.

Tento projekt byl podpořen z fondů Evropské unie a státního
rozpočtu České republiky.

info@historickededictvi.com

www.historickededictvi.com

