ŠABLONY GJO LITOVEL
Od 1. 3. 2018 na naší škole bude zahájen projekt s názvem Šablony GJO Litovel, který je spolufinancován
Evropskou unií, konkrétně z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je řízen a dofinancováván Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Bude ukončen v únoru 2020.
Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních
aktivit a aktivit rozvíjejících ICT. V rámci jednotlivých cílů budou realizovány následující aktivity:
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP
Pedagogové gymnázia se budou vzdělávat v rámci akreditovaných školení v oblastech čtenářské gramotnosti,
cizích jazyků, výchovy k podnikavosti, projektové výuky, osobnostně sociálního rozvoje, polytechnického
vzděláváni, ICT, kariérového vzdělávání a inkluze.
Sdílení zkušeností pedagogů různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Pedagogové naší školy navštíví vyučovací hodiny v jiné střední škole. Smyslem je získání a přenos příkladů
dobré praxe.
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Pedagog z gymnázia navštíví budoucího možného zaměstnavatele našich žáků, kde bude rozvíjet své odborné
kompetence využitelné ve výuce.
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
Na škole vzniknou minitýmy tří pedagogů, kteří budou spolupracovat na zvoleném tématu, které uplatní ve
výuce.
Nové metody ve výuce na SŠ – Polytechnické vzdělávání a ICT
Pedagog – expert proškolí a vede své dva kolegy v rámci konkrétní oblasti forem a metod práce ve výuce se
zaměřením na polytechnické vzdělávání a ICT.
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Pedagogové budou doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem v českém jazyce, cizích jazycích a matematice.
Tandemová výuka na SŠ
Dvojice pedagogů naplánuje a zrealizuje společnou výuku určitého předmětu. Prohloubí se tím vzájemná
spolupráce pedagogů s možným pozitivním dopadem na kvalitu výuky a výsledky žáků.
Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma
Pod vedením pedagoga si skupina vybraných žáků založí a řídí fiktivní firmu. Tato aktivita podpoří podnikavost
žáků, vytváří příležitost pro jejich seberealizaci, upevňuje zvyk provádět samostatnou práci a nést za ni
zodpovědnost.
Do projektu se přímo zapojí 23 pedagogů gymnázia. Rozpočet činí 764 455 Kč. Projektovým manažerem je
Mgr. Václav Hubáček, další členové projektového týmu jsou ředitel školy Mgr. Radim Lindner, Mgr. Tomáš
Pospíšil a Zdena Dostálová.
Za členy projektového týmu věřím, že Šablony GJO Litovel budou úspěšné a přinesou pedagogům nové znalosti
zkušenosti, které využijí ve své práci a následně tak pozitivně ovlivní žáky školy. Přímo zapojeným žákům
usnadní vzdělávání nebo rozšíří jejich kompetence.
Mgr. Tomáš Pospíšil – člen projektového týmu

