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zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s
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7.4a - Systémový rámec celoživotního učení
(Konvergence)

36
57 721 425,21 Kč
MŠMT – skupina II
Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 1271/6,
102 00 Praha 15 - Hostivař
Záměrem projektu je podpora plošného zavádění
dvoustupňové tvorby vzdělávacích programů
v odborném školství jako prostředku pro zlepšování jeho
kvality. Projekt bude poskytovat metodickou a
konzultační pomoc odborným
školám, tj. jejich pracovníkům a vedoucím pracovníkům,
při tvorbě a zavádění školních vzdělávacích programů
(ŠVP) zpracovaných podle rámcových vzdělávacích
programů (RVP). Konzultace a další formy pomoci
budou školám
poskytovány nejen z centra, z NÚOV jako partnera
projektu, ale přímo v regionech, kde budou pro tyto
účely zřízena konzultační centra. Využívány k této
činnosti budou výsledky a poznatky z tvorby a realizace
pilotních ŠVP v projektu Pilot S včetně přímých
zkušeností pilotních škol. V návaznosti na projekt Pilot
S bude sledována a analyzována spolupráce odborných
škol (nejen pilotních) se
sociálními partnery při plánování a zajišťování
vzdělávání. V projektu bude také dokončeno pokusné
ověřování

vzdělávání podle pilotních ŠVP zahájené na vybraných
SOŠ a SOU v projektu Pilot S. Výsledky celého cyklu
pokusného ověřování, tj. až do závěrečných a
maturitních zkoušek, budou
využity nejen pro potřeby pilotních škol (inovace ŠVP a
výukových strategií), ale i pro tvorbu a realizaci ŠVP na
dalších školách (pro konzultační pomoc, tvorbu nebo
inovaci metodických materiálu aj.). V projektu budou
také vytipovávány, a shromaždovány příklady dobré
praxe
odborných škol, které budou v elektronické a tištěné
podobě zpřístupněny všem odborným školám širší
veřejnosti.
Informace o projektu budou poskytovány
prostřednictvím masových médií a internetu – webových
stránek MŠMT a NÚOV, na jehož doméně bude zřízena
samostatná sekce pro
projekty ESF (včetně propojení na předchozí projekt
Pilot S). Kromě základních informací o projektu zde
budou zveřejňovány informace pro zapojené pilotní
školy a konzultační centra, aktuality o postupu řešení
projektu, výstupy a jiné dokumenty týkající se projektu,
tiskové zprávy a informace o publicitě projektu mezi
veřejností aj. Web NÚOV bude propojen s portálem
rvp.cz. Webový portál rvp.cz bude využíván v rámci
projektu Metodika II. Na tomto portálu bude zřízen
samostatný oddíl
pro odborné vzdělávání, kde budou zveřejňovány
příklady dobré praxe škol a jiné metodické materiály
vytvořené v projektu Kurikulum S a perspektivně bude
umožněna přímá
výměna zkušeností škol. Na základě dobrých zkušeností
z projektu Pilot S bude pravidelně vydáván a
distribuován na všechny odborné školy
informační zpravodaj projektu. Zpravodaj bude
informovat o výsledcích jednotlivých aktivit, přinášet
ukázky z výstupu a
zejména zkušenosti učitelů odborných škol ze zavádění
ŠVP a z jejich pedagogické praxe.
Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora plošného zavádění
školních vzdělávacích programu v odborném
vzdělávání, tzn:
- Vytvářet širokou metodickou podporu SOŠ a SOU při
tvorbě nebo inovaci školních vzdělávacích programů a
následně při realizaci těchto programů: Poskytovat
školám dle jejich požadavku metodické konzultace a
pomoc při zpracování a realizaci jejich vlastních ŠVP a
umožňovat jim výměnu zkušeností z této činnosti.
Sledovat potřeby odborných škol týkající se zavádění

kurikulární reformy a zprostředkovávat jim potřebné
informace.
Šířit zkušenosti a příklady dobré praxe získané
v projektu Pilot S. Vyhledávat a šířit příklady
inovativních
pedagogických přístupů uplatňovaných učiteli v různých
oborech vzdělání a typech odborných škol.
- Podporovat sociální partnerství v odborném vzdělávání
jako důležitého činitele kvality odborného vzdělávání a
uplatnitelnosti absolventu na trhu práce.
- Napomáhat pilotním školám při dokončení ověřování
pilotních ŠVP, které bylo zahájeno v projektu Pilot S, a
při inovacích ŠVP, získávat a šířit příklady dobré praxe
pilotních škol.
- Podporovat metodicky lektory DVPP (v návaznosti na
projekt NIDV PODPORA) a konzultanty tvorby a
zavádění ŠVP.
- Přispět prostřednictvím jednotlivých aktivit a šířením
jejich výsledku k lepšímu pochopení kurikulární
reformy.

