Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí
prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662)
Cílem projektu, na kterém ESF MU v roli partnera spolupracuje s Centrem pro studium
demokracie a kultury, Univerzitou Hradec Králové a Univerzitou Palackého v Olomouci, je
rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně
vzdělávání a v návaznosti i zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.
Projekt je zaměřen na podporu společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí,
gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v tématu sociální a občanské
kompetence v ZŠ a SŠ napříč předměty. Projekt vychází z nutnosti být plně kompetentní
s ohledem na neustále probíhající změny ve společnosti. Vzhledem k tomu, že kompetence
nezískáme pouze memorováním či odvozováním, ale také vlastní zkušeností, prožitkem, je
nutné, aby v procesu vzdělávání byl obsažen i tento typ výchovy. Klíčové kompetence
představují obecné dovednosti, které jsou důležité v řadě studijních, pracovních i osobních
životních situací. Z průzkumů na školách však vyplývá, že zařazovat cíleně do výuky činnosti
a situace, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, je pro řadu učitelů
stále ještě obtížné.
Projekt má za cíl dosáhnout zlepšení daného stavu. Jednou z podstatných změn, kterou pro
práci a myšlení učitelů přinesly rámcové vzdělávací programy, je to, že staví do popředí
výsledek vzdělávání – důležité je to, k čemu má učitel se žáky dojít. Podstata změny spočívá
v tom, že stěžejní přestává být učivo a zaměření na jeho osvojování a stává se jím dosažení
konkrétní vědomosti, dovednosti, postoje, kompetence využitelné v praktických situacích.
Úvaha o způsobu jejich dosahování má ovlivňovat výběr učiva, stanovování výukových
situací, vyučovacích postupů i způsobů hodnocení. Od předpokládaného výsledku vzdělávání
se také odvíjí nabízený modelový způsob uvažování o klíčových kompetencích ve výuce.
Řešitel projektu na ESF MU: Ing. MBA Viliam Záthurecký, Ph.D.
Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 20 355 932 Kč.
Celkové způsobilé výdaje projektu na ESF MU dosahují výše 3 116 949 Kč.
Vlastní financování ESF MU dosahuje výše 155 847 Kč.
Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

