Projekt Pilot G/GP – vzájemné sdílení zkušeností
14. října 2008
K 30. září 2008 skončil projekt Pilot G/GP, který jako partner Ministerstva školství realizoval
Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Tento systémový projekt ESF byl financován z prostředků
ESF, MŠMT ČR a MHMP. Zaměřil se na metodickou podporu gymnázií při tvorbě školních
vzdělávacích programů (ŠVP) a při jejich zavádění do praxe.
Během čtyř let fungování projektu připravil VÚP v Praze ve spolupráci s šestnácti pilotními školami
řadu metodických materiálů, vzdělávacích kurzů a dalších výstupů a nabídl je všem gymnáziím
v ČR. „Sdílejme zkušenosti, inspirujme se“ – toto motto závěrečné konference projektu bylo, dalo
by se říci, light motivem, který procházel celým jeho průběhem.
Projekt začal v roce 2004. V první dvouleté etapě bylo hlavním cílem projektu vytvořit
s dostatečným předstihem na pilotních gymnáziích školní vzdělávací programy a nabídnout
zkušenosti z jejich tvorby ostatním školám. Komentované ukázky z pilotních ŠVP byly postupně
zveřejňovány na webových stránkách projektu (www.pilotg-gp.cz) a na Metodickém portále –
www.rvp.cz. Ve spolupráci se školami byl také vytvořen Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích
programů na gymnáziích a byly dokončeny rámcové vzdělávací programy. Tyto publikace získala
všechna gymnázia.
V druhé dvouleté etapě ověřovaly pilotní školy své ŠVP v praxi, zjišťovaly, v jakých oblastech by
mohly nastat s výukou podle ŠVP potíže, nabízely ostatním příklady dobré praxe a další náměty
a inspirace. Ve spolupráci s pilotními i nepilotními gymnázii proběhla řada seminářů a kurzů, svou
činnost zahájila také internetová komunita určená koordinátorům a učitelům gymnázií, nazvaná
Gympliště (http://www.pilotg-gp.cz/klubovna/index.php).
Projekt Pilot G/GP pomohl nastartovat reformu vzdělávání na gymnáziích a poskytl školám
potřebnou metodickou a další pomoc. Všechny informace mapující činnost a výstupy projektu Pilot
G/GP lze nalézt na webových stránkách projektu - www.pilotg-gp.cz a souhrnně v elektronickém
sborníku na adrese http://www.rvp.cz/soubor/sbornik_esf.pdf.
Projekt Pilot G/GP nabídl gymnáziím tyto výstupy:
ŠVP a metodické materiály
- 20 pilotních ŠVP a komentované ukázky z nich – www.rvp.cz/ukazky
- Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích – www.rvp.cz/manualg
- Metodická publikace Klíčové kompetence na gymnáziu – www.rvp.cz/kk
- Metodická publikace Příklady dobré praxe pro gymnázia – www.rvp.cz/pdpg
- Multimediální DVD k příkladům dobré praxe - www.rvp.cz/pdpg
- DVD Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima (nejen) učitelů - http://www.pilotggp.cz/index.php?p=dvd
Online služby – poradenství a komunita
- Internetová komunita pro učitele a koordinátory – Gympliště: www.rvp.cz/gympliste
Vzdělávací semináře a konference – více na http://www.pilotg-gp.cz/index.php?p=konference
- 5 minikonferencí pro koordinátory
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- 16 seminářů pro koordinátory
- 48 oborových seminářů pro koordinátory
- Konference pro učitele vysokých škol – Učitel21: Učitel v 21. století – nové výzvy, nové
požadavky?
- 2 národní konference pro ředitele, koordinátory a učitele gymnázií s workshopy
Základní dokumenty – více na http://www.pilotg-gp.cz/index.php?p=rvp a
http://www.rvp.cz/sekce/81
- Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
- Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou
- Rámcový vzdělávací program pro gymnázia – anglická verze
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