Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, 261 01

Základní informace o projektu
 Období trvání: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2019 (24 měsíců)
 Klíčová akce: KA1, aktivita KA101
 Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-035054

 Počet mobilit: 14
 Počet zapojených vyučujících: 10

Společně změníme školu
 Získat na vzdělávacích akcích nové poznatky a dovednosti v oblasti
metodiky výuky předmětů.
 Zdokonalit své jazykové schopnosti na jazykových kurzech.

 Seznámit se s fungováním zahraničních škol (ve dvou španělských
školách) a získat možnost porovnání s naší každodenní realitou.
 Našim cílem je využít získané znalosti a dovednosti pro zvýšení
atraktivity výuky pro žáky. Změny, které nastanou (a projeví se
inovacemi ŠVP) by měly současně naši školu odlišit od konkurence.

Mobility – aktivita A1
 Metodické vzdělávání
 Portugalsko, 5 dnů – zaměřeno na využití outdoorových aktivit ve výuce –

Mgr. H. Malátková
 Portugalsko, 7 dnů – zaměřeno na využití muzeí a galerií ve výuce –
Mgr. P. Pahorecký
 Německo, 5 dnů, zaměřeno na metodiku výuky německého jazyka –
Mgr. Z. Křesinová
 Island, 7 dnů, zaměřeno na využití outdoorových aktivit ve výuce –
Mgr. L. Valíček

Mobility – aktivita A1
 Metodické vzdělávání
 Spojené království, 12 dnů, zaměřeno na metodu CLIL ve společenských

vědách – Mgr. K. Nosková
 Spojené království, 7 dnů, zaměřeno na metodu CLIL v přírodních vědách
– Mgr. E. Lusaku
 Spojené království, 5 dnů, zaměřeno na metodiku výuky anglického
jazyka – Mgr. R. Vocílková
 Lotyšsko, 5 dnů – zaměřeno na metodiku výuky ruského jazyka –
PhDr. J. Konečný, Ph.D.

Mobility – aktivita A1
 Jazykové vzdělávání
 Malta, 5 dnů, jazykové vzdělávání – anglický jazyk – Mgr. O. Blehová

 Irsko, 12 dnů, jazykové vzdělávání – anglický jazyk – Mgr. A. Přibylová

Mobility – aktivita A2
 Stínování
 Španělsko – Cornella de Llobregat, 5 dní, 2 vyučující –

Mgr. H. Malátková, Mgr. K. Nosková
 Španělsko – Villabalter, 5 dnů, 2 vyučující –
Mgr. O. Blehová, Mgr. A. Přibylová

Mobility – shrnutí
 Všechny mobility proběhly dle plánu a stanoveného harmonogramu.
 Oproti projektu došlo k několika drobným změnám, které byly předem
schváleny Národní agenturou.

 Všechny mobility naplnily očekávání, byly shledány účastníky
přínosnými. Ve všech případech došlo k naplnění cíle mobility.

Mobility – rozpočet
 Schválený grant (dle smlouvy): 24.587 EUR
 Aktuální rozpočet: 24.587 EUR, tj. 100 %
 Náklady dle aktivit:
 Stínování: 3.452 EUR
 Kurzy: 16.235 EUR
 Náklady na organizaci mobilit: 4.900 EUR

Dopad projektu
 Na školu
 změny ve výuce vedoucí ke zvýšení její atraktivity pro žáky
 zařazování nových metod a postupů
 postupné zařazování nových projektů a aktivit
 zvýšení motivace vyučujících – účastníků mobilit
 vzájemné sdílení zkušeností a předávání poznatků na schůzkách
sekcí/předmětových komisí
 navázání nových kontaktů se zahraničními školami a partnery
 Mimo školu
 evropské projekty – určitá značka úrovně školy
 konkurenční výhoda školy při rozhodování žáků ZŠ o výběru střední školy

Splnění očekávání a cílů projektu
 Očekávání od projektu byla splněna u všech účastníků mobilit bez ohledu na

charakter aktivity (vzdělávací kurz, stínování) i zaměření kurzu.
 Cíle projektu:
 rozšíření kompetencí pedagogů a zavedení nových metod do výuky
 změna a zpřesnění konceptu projektové výuky
 změny v ŠVP – zejména v následujících oblastech:



zakotvení metody CLIL do ŠVP a její aktivní realizaci ve vybraných předmětech
posílení významu projektové výuky a jasná definice stěžejních projektů

 Změny v ŠVP budou realizovány postupně. Kompletně budou zahrnuty až v ŠVP

platném pro studenty prvních ročníků ve šk. roce 2020/2021.
 Cíle projektu považujeme za splněné.

A to je vše…
Naše vzdělávání tím však nekončí.

Od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021 bude
realizován navazující projekt s názvem
Učitelství pro 21. století.

