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CZ.1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
7.4a – Systémový rámec celoživotního učení
(Konvergence)
7.4a.1 - Systémový rámec počátečního vzdělávání
IP – národní
72 - Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů
vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet
zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce
a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích
pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality
gymnaziálního vzdělávání
7.1.2009
6.1.2012
36
39 947 814,62 Kč
MŠMT, skupina II
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Projekt Kurikulum G je určen učitelům a koordinátorům
školních vzdělávacích programů (ŠVP) na gymnáziích
a umožní jim získat takové kompetence, které potřebují
k vytváření a realizaci kvalitních ŠVP. Projekt má svými
aktivitami přispět k řešení problematiky zvyšování
kvality vzdělávání na gymnáziích. Ta je spojena s
kvalitou pedagogů, kteří žákům vzdělávání poskytují.
Podpora učitelům a koordinátorům bude mít několik
forem:
1. konzultační a poradenské služby,
2. mentorování,
3. vzájemné řízené osobní výměny zkušeností,
4. zprostředkování úspěšných případů realizace ŠVP
(ukázkové hodiny, případové studie, metodické
materiály).
Vedle toho projekt umožní provést objektivní
zhodnocení úspěšnosti zavádění ŠVP na gymnáziích
prostřednictvím rozsáhlého plošného výzkumu. Projekt
zde navazuje na systémový projekt Pilot G/GP (OP
RLZ/JPD3, 2004 - 2008), v němž byly ověřeny první
dva roky vzdělávání podle ŠVP na gymnáziích, a
umožní tento proces dokončit a vyhodnotit.
Projekt má tyto cíle:
1. Zvýšení kvality vzdělávání na gymnáziích posílením

kompetencí koordinátorů ŠVP a učitelů gymnázií.
2. Motivace koordinátorů ŠVP a učitelů gymnázií k
přijetí změn spojených se zaváděním ŠVP do praxe.
3. Vytvoření a ověření nových modelů spolupráce pro
vzájemně se učící školy.

