Prezentace individuálního ostatního projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu

Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy

Číslo projektu

CZ.1.07/1.1.00/26.0075

Název příjemce

British Council

Celková alokovaná částka

9 291 761, 52 Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

1.1.2012 - 31.12.2014
Cílem projektu Active Citizens je posílit roli středních škol v
oblasti komunitního vzdělávání a komunitního života, neboť
střední školy mají jedinečnou příležitost propagovat koncept
aktivního občanství mezi mladými lidmi. Projekt Active Citizens
přitom zohledňuje potřebu škol stále více využívat učení
založené na projektových technikách.
Projekt poskytne 30 středním školám v 5 krajích České
republiky podporu při komunitním vzdělávání žáků. V rámci
projektu dojde k uskutečnění dvou cyklů komunitního
vzdělávání žáků (ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014).
Celkem bude do projektu zapojeno 60 učitelů a 750 žáků.
Projekt se nejprve soustředí na poskytnutí podpory učitelům
formou školení. Žáci se následně za pomoci učitelů naučí mimo
jiné identifikovat potřeby místní komunity a navrhovat řešení
ve formě žákovských projektů. Tyto projekty poté ve
spolupráci s místními partnery zrealizují. V projektu je kladen
důraz na výměnu zkušeností a posilování vazeb mezi školami
na národní i mezinárodní úrovni. To se bude dít
formou interaktivních seminářů a studijní cesty do Velké
Británie. V rámci projektu vznikne komplexní metodický
materiál pro komunitní vzdělávání na SŠ. Projekt celkově
vychází z ověřené britské metodiky, která však bude
přizpůsobena prostředí českých středních škol.
Účast v projektu přinese školám pozitivní zviditelnění v
komunitě a zvýšení jejich atraktivity v očích rodičů a veřejnosti.
Díky navázání dlouhodobé spolupráce s ostatními partnery v
komunitě se škola stane aktivním spolutvůrcem dění v daném

místě.
Projekt poskytne studentům konkrétní možnost zapojit se do
dění v místní komunitě, realizovat své vlastní nápady a získat
nové schopnosti pro budoucí uplatnění na trhu práce. Projekt
přispívá i k celkovému rozvoji aktivního občanství a k utváření
otevřeného klimatu na škole.
Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

www.britishcouncil.cz
vedoucí projektu: Marta Brichová
email: marta.brichova@britishcouncil.cz
telefon: 725 794 241

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

