Prezentace individuálního ostatního projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

1 - Počáteční vzděláván

Oblast podpory

1. 1 - Zvyšování kvality ve vzděláván

Název projektu
Číslo projektu

Klíčový rok - klíčové kompetence a jejich rozvoj formou
projektového vyučování a zážitkové pedagogiky
CZ.1.07/1.1.00/14.0146

Název příjemce

Prázdninová škola Lipnice, o. s.

Celková alokovaná částka

11.334.256,04 Kč

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

1.1.2011 - 31. 8. 2013
Projekt Klíčový rok navazuje na dlouholetou tradici projektů
Prázdninové školy Lipnice určených školám, obsahově je dále
rozvíjí a prohlubuje. Je zaměřen na přípravu a realizaci
vzdělávacích kurzů pro žáky a metodických kurzů pro
pedagogy ZŠ. V návaznosti na kurzy jsou v rámci projektu
vytvářeny metodické publikace s DVD a pracovní listy pro žáky.
Nedílnou součástí Klíčového roku je i podpora realizace
žákovských týmových projektů na školách, a to jak metodicky,
tak pomocí malých grantů. Součástí projektu je také vznik
interaktivního portálu určeného k prezentaci těchto týmových
projektů.
K dnešnímu dni se nám podařilo úspěšně zrealizovat:
- 10 5denních vzdělávacích kurzů pro žáky využívající
zážitkovou pedagogiku
- 8 2,5denní ch metodických kurzů pro pedagogy na téma
Projektové vyučování
- úspěšně proběhla 1. fáze Projektového vyučování na školách
na téma České dějiny, Multikulturní výchova, Hranice a
prolínání
- byly vytvořeny pracovní listy pro žáky
- vznikl interaktivní portál zaměřený na prezentaci žákovských
týmových projektů - www.psl.cz/projekt-klicovyrok/tymoveprojekty/
Ve školním roce 2012/2013 proběhnou následující aktivity:
- 7 5denních kurzů pro žáky

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

- 8 2,5denních kurzů pro pedagogy na téma Zážitková
pedagogika v rozvoji klíčových kompetencí
- 2 2,5denní kurzy na téma Projektové vyučování
- 2 2,5denní nadstavbové kurzy na téma Projektové vyučování
- 2. fáze (supervize) Projektového vyučování na školách na již
zmiňovaná témata
- budou vytvořeny 2 metodické příručky pro pedagogy
(1. na téma Základy projektového vyučování a 2. na téma
Zážitková pedagogika v rozvoji klíčových kompetencí žáků ZŠ)
- dále vznikne metodické DVD, které bude obsahovat ukázky z
programů a příslušné metodické komentáře.
www.psl.cz/klicovyrok
Zdeňka Holubcová
holubcova@psl.cz
+420724486501

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

