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CIVIS: zaostřeno na občanské
 a sociální kompetence 

Lipka – školské zařízení 
pro environmentální 
vzdělávání Brno, 
příspěvková organizace 

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj 
občanských a sociálních kompetencí, které směřují 
k sociálně a environmentálně odpovědnému chování 
žáků. Prostřednictvím společenství praxe a akčního 
výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podpo-
ruje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akade-
miky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí  
a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol.

Jana Dvořáčková

tel.: 736 473 733

e-mail: jana.dvorackova@lipka.cz

Informace na webu 

Zapojení do akčního výzkumu projektu CIVIS po 
dobu jednoho školního roku, od září 2017 do červ-
na 2018. Zapojení bude spočívat v zavedení meto-
dického přístupu a vyhodnocování jeho účinnosti  
a to vše za pomoci odborníků z neziskového sek-
toru a akademické sféry. K účasti na projektu je 
nutná spolupráce 2–4 pedagogických pracovníků.

Společenství praxe – platforma
pro rozvoj klíčových 
kompetencí 

Masarykova univerzita

Brno

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti 
přírodních věd a odborného vzdělávání prostřed-
nictvím spolupráce učitelů ZŠ a SŠ s oborovými 
didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky  
a psychologie. V průběhu realizace projektu vzniknou 
oborová společenství praxe s důrazem na vytvoření 
sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných 
předmětů pro učitele ZŠ a odborných předmětů pro 
učitele SŠ. Napříč společenstvími praxe budou řešena 
společná průřezová témata a mezipředmětové vztahy.

Helena Repaňová, Erika Mechlová

tel.: 549 497 062 

e-mail: svatonova@ped.muni.cz

Informace na webu                                             
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Přírodovědné oborové 
didaktiky A 
praktikující učitel 

Ostravská univerzita

Ostrava

Projekt je zaměřen na posílení pedagogických kompe-
tencí učitelů ZŠ a víceletých gymnázií v přírodovědných 
předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis a mezi-
předmětový přesah polytechnické výchovy a matema-
tiky) prostřednictvím propojení pedagogického světa 
teoretického a praktického na bázi společenství praxí, 
která provedou dva cykly akčního výzkumu s důrazem na 
individuální potenciál každého žáka. Metodické výstupy 
projektu zohlední potřeby žáků nadaných, intaktních  
a žáků se speciálními potřebami. 

Helena Repaňová
Erika Mechlová

tel.: 597 094 010 

e-mail: helena.repanova@osu.cz 
e-mail: Erika.Mechlova@osu.cz

Informace na webu                                                                                            

Webové stránky budou v provozu od června 2017.

webu
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pfauser
Lístek s poznámkou
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Didaktika – Člověk 
a příroda A 

Západočeská univerzita v Plzni

Cílem projektu je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdě-
lávací oblasti rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné 
a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ  
a odborníků z neziskových organizací v oblasti inovace 
oborových didaktik. Hlavními aktivitami jsou příprava 
inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční 
výzkum). Vedlejším výstupem projektu jsou modelové 
učební jednotky pro vybrané učivo.
Projekt je realizován ve spolupráci čtyř VŠ a dvou ne-
ziskových organizací po dobu 3 let.

Libor Valeš

tel.: 724 048 299 

e-mail: lvales@fpe.zcu.cz

Informace na webu 
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Podpora pregramotností 
v předškolním vzdělávání 

Univerzita Karlova

Praha

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání 
včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ. Uplatnění 
poznatků a zkušeností z praxe všech aktérů projektu 
umožní rozvíjet profesní kompetence učitelů a budou-
cích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické 
pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání 
s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie 
a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání 
(hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činnosti)  
v souladu s cíli rámcový vzdělávací program pro před-
školní vzdělávání.

Klára Uličná

tel.: 224 491 829 

e-mail: klara.ulicna@pedf.cuni.cz

Informace na webu   

Zvýšení kvality vzdělávání 
žáků, rozvoje klíčových 
kompetencí, oblastí 
vzdělávání a gramotností 

Univerzita Karlova

Praha

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí 
učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu 
s definovanými cíli rámcového vzdělávacího programu. 
V tzv. společenství praxe bude zajišťována pravidelná 
spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů 
ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků neziskového sektoru, 
budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy 
(čtenářská, matematická, informační gramotnost, 
sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast 
člověk a příroda ) s uplatněním inovativních, aktivi-
začních a reflektivních přístupů. 

Anna Kucharská

tel.: 221 900 462

e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz

Informace na webu                                                                                  

mailto:lvales%40fpe.zcu.cz?subject=
http://didaktika.zcu.cz/cz/index.html
mailto:klara.ulicna%40pedf.cuni.cz?subject=
https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/36424
mailto:anna.kucharska%40pedf.cuni.cz?subject=
http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/
pfauser
Lístek s poznámkou
Projekt vykonává aktivity pouze pro uzavřený okruh lidí. Veřejná bude pouze konference v roce 2019.
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Podpora společenství 
praxe jako nástroj rozvoje 
klíčových kompetencí 

Univerzita Palackého 
v Olomouci

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů 
prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezo-
vých témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:
a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřený na rozvoj kom-
petencí učitelů prostřednictvím podpory oborových 
didaktik a mezipředmětových vztahů
b) Vytvoření funkčních společenství praxe při zapojených 
univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí
c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi 
vlastní výuky na základě akčního výzkumu

Štefan Chudý

tel.: 585 635 151 

e-mail: stefan.chudy@upol.cz

Informace na webu                                                

 

Společenství praxe 
pro rozvoj sociálních 
a občanských kompetencí: 
zkušenostní učení s využitím
 pohybových her, 
psychomotoriky, výchovy 
v přírodě a dramatické 
výchovy 

Univerzita Palackého 
v Olomouci

Cílem projektu je vytvoření společenství praxe  
a podpora práce učitelů v oblasti zlepšování soci-
álních, personálních a občanských kompetencí. Ty 
se nejlépe rozvíjejí s využitím zkušenostního učení 
a interaktivních aktivit a her, kde přirozeně dochází 
ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových 
situací. Projekt bude zaměřen na využívání prostřed-
ků z oblastí: a) pohybových her, b) psychomotoriky,  
c) výchovy v přírodě a d) dramatické výchovy. 

Pavel Háp

tel.: 585 636 515

e-mail: pavel.hap@upol.cz

Informace na webu                                            

mailto:stefan.chudy%40upol.cz?subject=
http://www.psup.cz/podpora-spolecenstvi-praxe-jako-nastroj-rozvoje-klicovych-kompetenci/
mailto:pavel.hap%40upol.cz?subject=
https://www.ujep.cz/cs/4093/op-vvv_spolecenstvi-praxe-pro-rozvoj-socialnich-a-obcanskych-kompetenci



