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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
62 - Vytváření systémů a strategií celoživotního
vzdělávání v podnicích; odborná příprava a služby pro
zaměstnance pro zvýšení jejich přizpůsobivosti
změnám; podpora podnikání a inovací
Metodická podpora růstu kvality učitelské profese
7.1.2009
6.1.2012
36
74 886 591,18 Kč
MŠMT, skupina II
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Národní ústav odborného vzdělávání v Praze
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 15 - Hostivař
Projekt Metodika II se zaměřuje na systematickou
podporu učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení,
rozvoj učících se virtuálních komunit a efektivní
způsoby vzdělávání. Projekt tak přispěje ke zvýšení
kvality učitelské profese, která je spojena se schopností
efektivně využívat různých forem a metod učení, se
vzájemným sdílením zkušeností a s celoživotním učením
pedagogů.
Zmíněná problematika je řešena pomocí internetového
média - Metodický portál www.rvp.cz.
Portál přinese učitelům možnost využívat bezplatně
- veškeré materiály, které podporují zavádění školních
vzdělávacích programů do všech typů škol (teoretické
příspěvky, náměty do výuky, učební materiály a
pomůcky apod.),
- komunikační prostor pro sdílení zkušeností, výměnu
názorů a možnost podílet se na vývoji a zdokonalování
obsahu portálu,
- e-learningové kursy, které budou navázány na
uveřejněné materiály a přispějí k dalšímu vzdělávání
pedagogů.
Projekt má tyto cíle:
1. zvýšení kvality počátečního vzdělávání uplatněním
nejmodernějších technologií, které zrychlí přenos
informací k učitelům a zefektivní využití nových

trendů ve vzdělávání,
2. poskytování široké a dostupné on-line metodické
podpory učitelům a vedoucím školským
pracovníkům,
3. provozování rozsáhlého národního internetového
úložiště kvalitních a garantovaných učebních
materiálů do výuky,
4. vytvoření nových možností spolupráce pro
vzájemně se učící učitele,
5. zvýšení využívání informačních a komunikačních
technologií učiteli pro sebevzdělávání i výuku.
Celkovým výstupem bude respektovaný, živý portál
věnovaný podpoře učitelů v jejich profesi.

