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. 1301401 Rozvoj klíčových kompetencí pomocí projektového učení
, která je doporučena pro pedagogické pracovníky základních škol a středních škol, zařízení pro zájmové vzdělávání.

13 Průřezová témata
1301401

Rozvoj klíčových kompetencí pomocí projektového učení

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky základních škol a středních škol, zařízení pro zájmové vzdělávání

Termín konání:

21.listopadu 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

Mgr. Dana Svobodová, manažerka soukromého Centra poradenství a vzdělávání v Třebíči

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

V první části semináře jsou účastníkům nabídnuty přehledy klíčových kompetencí a
průřezových témat, jejich možné začlenění do školních vzdělávacích programů,
možnosti jejich plánování, realizace a vyhodnocování. Na základě získaných
informací je ve druhé části semináře účastníkům dána příležitost vytvořit projekt
(krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý s mezipředmětovou tématikou, respektující
průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí žáků). V závěrečné části účastníci
vyvodí a zvolí nejvhodnější metodu a formu hodnocení žáků při kooperativním a
projektovém vyučování.
2.
Témata:

RVP ZV  cíle, klíčové kompetence, průřezová témata, vzdělávací oblasti 
45 min

Průřezová témata ve ŠVP  zařazení, realizace, hodnocení - výhody a
nevýhody  45 min

Projektové učení  obecné pojmy, typologie projektů  45 min

Příprava předmětového, ročníkového a školního projektu s využitím PT v
podmínkách vlastní školy a ŠVP  180 min

Vyvození způsobů hodnocení všech typů projektů  45 min
Účastníci semináře si uvědomují výhody či nevýhody projektového učení. Cílem
semináře je posílit a zvýšit pedagogické dovednosti v oblasti plánování,
komunikaci, spolupráci a hodnocení školních projektů. Účastníci vytvoří ve skupině
vlastní školní projekt na vybrané téma. Vymění si zkušenosti s vlastními, již
realizovanými projekty, případně navrhnou další způsoby a možnosti zařazení
projektů do školních vzdělávacích programů.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.

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
1301401 Rozvoj klíčových kompetencí pomocí projektového
učení
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 "13 Průřezová témata"
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

