Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 1619131 Školní projekty a projektové vyučování , která je
doporučena pro učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ředitele škol a školských zařízení, asistenty pedagoga.

16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání
1619131

Školní projekty a projektové vyučování

Doporučeno pro:

učitele ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, ředitele škol a školských zařízení, asistenty pedagoga

Termín konání:

12.prosince 2022 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny

Spojení:

MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše

Lektor:

PhDr. Libor Kyncl, lektor pro DVPP

Garant za CCV:

Leona Mašková

Tematická náplň:

V současné době se „projektové vyučování“ říká lecčemu. Kurs proto účastníky
seznámí s projektovým vyučováním, co je a co není projekt. Důvody, proč realizovat
projekt, příprava a realizace projektů, různé typy a struktura projektu. Lektor
bude průběžně uvádět konkrétní příklady ze své vlastní projektové praxe i z
projektů na dalších školách.
Projektová výuka – živý odkaz předků tolik aktuální pro dnešní dobu –
historické využití projektové metody ve vzdělávacích směrech; přínosy pro dnešní
školství
Co je a co není projektové vyučování, využití projektového vyučování v
běžné školní praxi, potenciál projektového vyučování při vhodném zařazení, rizika a
časté chyby.
Fáze projektu – motivace, plánování (co je za úkol, výstupy, harmonogram,
prostředí, účastníci, podmínky, pomůcky, jak budeme hodnotit), realizace,
hodnocení, prezentace
-

Výhody a rizika projektů a projektového vyučování (T-graf)

Typy a dělení projektů dle různých kritérií (prostředí, délka, účel,
navrhovatel…)
Jak uskutečnit projektový den na konkrétní téma – příprava projektového dne
(Je tedy možná společná práce na přípravě jednoho či více školních projektů.)
Cílem této vzdělávací akce je posílit povědomí učitelů o projektech a projektovém
vyučování - o jejich možnostech, rizicích, zákonitostech.
Účastník semináře sdílí s ostatními své zkušenosti ze dřívějších projektů a
projektového vyučování. Ujasní si, co o tématu ví, pojmenuje vlastní mýty, které s
tématem dosud spojoval. V kostce naplánuje projektové vyučování ve vlastní třídě či
s ostatními kolegy školní projekt.
Akreditace:

MSMT-13759/2022-5-455

Účastnický poplatek:

1900 Kč

Poznámka:

Vzdělávací program lze hradit ze šablon OP JAK.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1619131 Školní projekty a projektové vyučování
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "16 Pedagogické, didaktické a psychologické vzdělávání"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

