Příručka Klíčové kompetence v základním vzdělávání
17. 4. 2007 – V průběhu měsíce února 2007 byla do
všech plně organizovaných základních škol a
víceletých gymnázií v České republice rozesílána příručka Klíčové
kompetence v základním vzdělávání. Příručka byla vydána v rámci
systémového projektu Pilot Z spolufinancovaného z Evropského
sociálního fondu. V příručce naleznete jeden z možných způsobů
rozpracování klíčových kompetencí. Klíčové kompetence jsou
rozpracovány do hladin a vše je doplněno praktickými ukázkami a
příklady.
Z důvodu velkého zájmu o publikaci byl uskutečněn její dotisk.
Podrobnější informace získáte na webových stránkách VÚP v Praze.

Zajímá Vás, jak pracovat s klíãov˘mi kompetencemi?
Hledáte inspiraci a nové nápady do v˘uky?
Od záﬁí 2004 do února 2007 probíhal projekt
Pilot Z spolufinancovan˘ z Evropského sociálního
fondu. Projekt ﬁídilo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy, realizací aktivit byl povûﬁen
V˘zkumn˘ ústav pedagogick˘ v Praze. Hlavním
cílem projektu bylo ovûﬁit na 16 základních ‰kolách
v˘uku podle vlastního ‰kolního vzdûlávacího
programu a vytvoﬁit inspirativní metodické materiály
pro ostatní ‰koly.
Tyto materiály dostaly nakonec podobu dvou, domníváme se, Ïe pro praxi
velmi uÏiteãn˘ch pﬁíruãek. První z nich nabízí moÏné odpovûdi na otázku,
jak mohou uãitelé ve ‰kolách pracovat s klíãov˘mi kompetencemi. Druhá
pﬁiná‰í ﬁadu postupÛ, metod a forem ‰kolní práce, které se v praxi pilotních
‰kol plnû osvûdãily a mohou b˘t se stejn˘m úspûchem pouÏity i na ‰kolách
ostatních. Obû pﬁíruãky bychom Vám rádi blíÏe pﬁedstavili:
KLÍâOVÉ KOMPETENCE V ZÁKLADNÍM VZDùLÁVÁNÍ
„…Klíãová kompetence není nûco, co uãitel Ïákovi „ﬁekne“. Klíãové kompetence rostou a dotváﬁejí se
po dlouhá léta, na základû ãastého posilování…“
Pﬁíruãka se snaÏí odpovûdût uãitelÛm na jejich ãasté otázky, jak ve v˘uce utváﬁet a rozvíjet klíãové
kompetence ÏákÛ a jak pracovat s v˘chovn˘mi a vzdûlávacími strategiemi. Uãitelé v ní naleznou
jeden z moÏn˘ch zpÛsobÛ, jak klíãové kompetence chápat, jak s nimi pracovat pﬁi pﬁípravách na
v˘uku a jak je úspû‰nû rozvíjet u ÏákÛ bûhem vzdûlávacího procesu.
Snahou autorÛ pﬁíruãky bylo rozpracovat, neboli „rozbalit“ klíãové kompetence aÏ na ãinnosti, které
má Ïák vykonat. Spolu s tím byly definovány tzv. hladiny klíãov˘ch kompetencí, v nichÏ je popsáno,
jaké úrovnû mají Ïáci v jednotliv˘ch klíãov˘ch kompetencích dosáhnout na konci 5. roãníku
a 9. roãníku.
Publikace obsahuje ﬁadu „ukázkov˘ch lekcí“ a ilustrativních pﬁíkladÛ konkrétních ãinností ÏákÛ ve
vyuãování i v mimov˘ukov˘ch aktivitách. V tûchto prakticky zamûﬁen˘ch ãástech pﬁíruãky je ukázáno,
jak˘m zpÛsobem, jakou ãinností je moÏné definované hladiny klíãov˘ch kompetencí naplÀovat. Tzn.
jak si Ïáci mohou ve v˘uce osvojit a postupnû rozvíjet právû ty dovednosti, které se jim budou hodit
cel˘ Ïivot: umûní uãit se, komunikovat, spolupracovat, ﬁe‰it problémy, soustﬁedûnû pracovat…Obãas
se objevují názory, Ïe dovednosti potlaãují ve ‰kolách znalosti. Znalosti jsou samozﬁejmû stejnû
dÛleÏité. Snahou v‰ak je hledat takovou formu v˘uky, která by ÏákÛm umoÏnila nejen získat dÛleÏité
vûdomosti, ale na jejich základû rozvíjet také dovednosti dÛleÏité pro Ïivot, tj. klíãové kompetence.
V kaÏdém vyuãovacím pﬁedmûtu jsou skryty moÏnosti, jak Ïáky vést k t˘mové spolupráci, k tomu,
aby respektovali názory druh˘ch, umûli vhodnû argumentovat, naslouchat druh˘m, cítili
zodpovûdnost za své rozhodování, chápali spoleãenské normy apod. Cílem je
dosaÏení trvalého dialogu, v nûmÏ Ïáci dokáÏou bez obav vyjádﬁit, co jim chybí
k pochopení látky, umí se ptát na to, co je zajímá, nebojí se samostatnû
vystupovat.
Pﬁíruãka byla zpracována skupinou odborníkÛ, kteﬁí se zab˘vají problematikou
klíãov˘ch kompetencí. Podklady pro svoji ãinnost i pro tuto publikaci ãerpali
pﬁedev‰ím na 16 pilotních ‰kolách. Pﬁíruãka mÛÏe napomoci nejen k pochopení
v˘znamu klíãov˘ch kompetencí a porozumûní jejich smyslu, ale mÛÏe slouÏit i jako
inspirativní zásobník formulací pﬁi „rozbalování“ klíãov˘ch kompetencí.

P¤ÍRUâKA P¤ÍKLADÒ DOBRÉ PRAXE
Pﬁíruãka pﬁíkladÛ dobré praxe nastiÀuje ‰kolám
a uãitelÛm styl práce a zajímavé metody v˘uky
v 16 pilotních základních ‰kolách, na kter˘ch byly
pﬁíklady dobré praxe sesbírány. V prÛbûhu projektu
bylo vytypováno 64 takov˘ch pﬁíkladÛ – ukázek
konkrétních úspû‰n˘ch aktivit s Ïáky. Pﬁíruãka má
podobu ‰anonu, kter˘ ale obsahuje pouze
omezen˘ poãet pﬁíkladÛ. V‰echny i s mnoha
prakticky vyuÏiteln˘mi pﬁílohami (pracovní listy,
testy, dotazníky apod.) v‰ak nabízí multimediální
DVD, které je do ‰anonu vloÏeno.
Pﬁíklady jsou v pﬁíruãce pro lep‰í pﬁehlednost ﬁazeny do devíti tematick˘ch
oblastí: ãesk˘ jazyk a dramatická v˘chova, cizí jazyky, informaãní
a komunikaãní technologie, spoleãenské vûdy, pﬁírodní vûdy a v˘chova ke
zdraví, mediální v˘chova, projekty, autoevaluace a hodnocení ÏákÛ,
mimov˘ukové aktivity. V‰echny pﬁedstavují netradiãní metody práce, dílãí
vyuãovací aktivity, ‰kolní projekty, nové organizaãní formy v˘uky, ale také
tﬁeba nové zpÛsoby hodnocení ÏákÛ, autoevaluaãní ãinnosti ‰kol, moÏnosti
mimov˘ukov˘ch aktivit apod.
V pﬁíruãce uãitelé naleznou inspirativní námûty do v˘uky, nabídne jim
efektivní metody a formy práce, nastíní moÏnosti zaﬁazení prÛﬁezov˘ch
témat do v˘uky, pﬁedstaví originální autoevaluaãní nástroje i zpÛsoby
hodnocení ÏákÛ.
Pﬁíruãka vznikla pﬁedev‰ím díky zku‰enostem 16 pilotních ‰kol, které
poskytly své nápady, jak rozvíjet u ÏákÛ v˘‰e zmínûné dovednosti (klíãové
kompetence), a mohou je tak touto formou pﬁedat ostatním ‰kolám.
Pﬁíruãku pﬁíkladÛ dobré praxe mohou uãitelé vyuÏít pro zkvalitnûní v˘uky
a k obohacení celkového stylu své práce i práce ‰koly. Publikace nabízí
pﬁíleÏitost uãit se od jin˘ch a vyuÏívat dobr˘ch nápadÛ, které se v praxi jiÏ
osvûdãily.
V‰echny pﬁíklady dobré praxe budou postupnû uveﬁejnûny také na
Metodickém portálu pro uãitele www.rvp.cz.

V˘zkumn˘ ústav pedagogick˘ v Praze
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4

www.vuppraha.cz
www.rvp.cz

Obû pﬁíruãky i tento leták jsou spolufinancovány
Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem
âeské republiky.

