metodika
etodika

konzultace
onzultace

Konzultační centrum nabízí školám
pomoc prostřednictvím telefonických
linek, e-mailových poraden či přímou
osobní konzultací.

plná znění dokumentů RVP
a Manuálu ke stažení
praktické metodické příspěvky
s náměty do hodin

Základní vzdělávání
Telefonní konzultace na čísle:
731 813 815, 261 341 449 (pondělí od
15.00 do 17.00 a pátek od 9.00 do 11.00)
a na čísle 261 341 465 (úterý od 9.00 do
11.00 a středa od 9.00 do 11.00).
E-mail: konzultace_zv@vuppraha.cz

ukázky ze školních projektů
tematické vstupy věnované
klíčovým kompetencím,
průřezovým tématům, autoevaluaci
a dalším tématům

Gymnaziální vzdělávání
Telefonní konzultace na čísle:
731 813 847 (pondělí od 9.00 do 11.00
a čtvrtek od 15.00 do 17.00)
E-mail: konzultace_gv@vuppraha.cz

nabídka DVPP pro různé oblasti

Speciální vzdělávání
Telefonní konzultace na čísle:
732 128 210 (pondělí od 9.00 do 11.00
a středa od 14.00 do 16.00) a na čísle
261 341 458 (pátek od 9.00 do 11.00)
E-mail: konzultace_spec@vuppraha.cz

přehledy zajímavých vzdělávacích
projektů a organizací

Více informací najdete na webových
stránkách VÚP www.vuppraha.cz nebo
na Metodickém portálu www.rvp.cz.

zajímavosti ze zahraničí
a informace o trendech ve
vzdělávání

metodika

konzultace

Metodický portál www.rvp.cz je jedinečná volně přístupná elektronická databáze aktuálně zhruba tisíce metodických
příspěvků využitelných při tvorbě a následné realizaci školních vzdělávacích
programů. Portál denně navštíví přes
patnáct set zájemců, kteří si vybírají
z jeho široké nabídky, jež zejména tvoří:

Výzkumný ústav pedagogický v Praze
zřídil konzultační centrum, kde jeho
pracovníci odpovídají na dotazy týkající se tvorby školních vzdělávacích
programů a výuky podle nich v základním, gymnaziálním a speciálním
vzdělávání.

Pilot G/GP
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4
tel.: 261 341 454-5; fax: 261 341 480
www.pilotg-gp.cz, www.vuppraha.cz
grafika: Alegra
fotografie převzaté z ukázek škol na
stránkách www.pilotg-gp.cz

PILOT G/GP
www.pilotg-gp.cz
Projekt, který podporuje tvorbu a ověřování
školních vzdělávacích programů na gymnáziích

připravujeme
řipravujem

Na základě zkušeností pilotních gymnázií
zapojených do projektu Pilot G/GP připravujeme:

Systémový projekt ESF - Pilot G/GP - realizuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze jako partner Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky a Magistrátu hlavního města Prahy. Od 1. června 2005 je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF), rozpočtem České republiky
a rozpočtem hlavního města Prahy.

Příručka: Příklady dobré praxe
(září 2008)
Příručka přiblíží vybrané příklady dobré praxe, které byly zpracovány na pilotních školách a mohly by být inspirující pro
ostatní školy. Čtenáři zde najdou zajímavé návody k realizaci
integrovaných předmětů, realizaci průřezových témat, autoevaluační nástroje nebo nástroje na hodnocení klíčových kompetencí. Příručka bude doplněna multimediálním DVD a obdrží ji
každé gymnázium zdarma.

učení

Příručka: Klíčové kompetence na gymnáziích

(květen 2008)
Příručka, kterou obdrží na konci školního roku 2007/08 každé
gymnázium, je pojata jako pomocník učitelům při práci s klíčovými kompetencemi. Příručka nabízí podrobně rozebrané
klíčové kompetence z RVP G a ukázkové lekce, jak klíčové kompetence v hodinách se žáky trénovat.

učení

Konference pro vysoké školy
(únor/březen 2008)
V rámci jednodenní konference chceme učitelům vysokých škol
zprostředkovat zkušenosti s tvorbou a ověřováním ŠVP na pilotních školách. Konference je zamýšlena pro cca 250 účastníků.

celoživotní

ení

Gymnázium, tř. Kapitána Jaroše, Brno Gymnázium,
Slovanské náměstí, Brno Gymnázium olympijských
nadějí, České Budějovice Gymnázium Ladislava Jaroše,
Holešov
Gymnázium a SOŠ, Hostinné
Gymnázium,
Cheb Letohradské soukromé gymnázium, o. p. s. Gymnázium
F. X . Š a l d y, L i b e r e c G y m n á z i u m J a n a O p l e t a l a ,
Litovel Biskupské gymnázium, Ostrava‑Zábřeh Gymnázium
Jana Keplera, Praha
Gymnázium O ty Pavla,
Praha‑Radotín Gymnázium, Příbram Gymnázium a SOŠ,
Rokycany Gymnázium, Rumburk Biskupské gymnázium,
Žďár nad Sázavou

DVD „Rozhovory o školské reformě – ŠVP očima
(nejen) učitelů“ 
(říjen 2007)
Především pro ředitele, koordinátory a učitele gymnázií připravujeme zajímavé motivační dvacetiminutové DVD obsahující výpovědi ředitelů a koordinátorů z pilotních škol a dalších odborníků.
DVD obdrží každá škola a bude zveřejněn na webových stránkách VÚP a na internetovém Metodickém portálu www.rvp.cz.

dovednostní

v souvislostech

učení

Do projektu je zapojeno těchto šestnáct
pilotních škol:

Minikonference pro koordinátory tvorby ŠVP
na gymnáziích 
(říjen/listopad 2007)
Na přelomu října a listopadu připravujeme pro koordinátory
minikonference v Praze, Plzni, Liberci, Olomouci a Brně. Konference nabídnou účastníkům pomoc při tvorbě školních vzdělávacích programů pro vyšší stupeň gymnázia, účastníci minikonferencí budou moci navštívit pracovní dílny. Workshopy
povedou zkušení lektoři z pilotních škol, kteří mají praktickou
zkušenost s tvorbou ŠVP a s vedením této práce na školách.

učení

Projekt Pilot G/GP byl zahájen v září 2004 a ukončen bude v září
2008. Během prvních dvou let jeho trvání vytvořila jednotlivá
pilotní gymnázia ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (VÚP) své školní vzdělávací programy.
V první části projektu odhalili učitelé z pilotních škol konkrétní
problémy, se kterými se při tvorbě ŠVP setkali, navrhli s pomocí VÚP jejich řešení a shromáždili své zkušenosti a doporučení k tvorbě ŠVP. Stáli tak u zrodu metodické příručky Manuál
pro tvorbu ŠVP na gymnáziích. Od roku 2006 vyučují pilotní
gymnázia podle svých školních vzdělávacích programů a spolu s VÚP budou do září roku 2008 sledovat, jak se jednotlivé
programy osvědčí v každodenní praxi. Zajímavým výstupem,
zachycujícím tuto etapu, bude mimo jiné i příručka Příklady
dobré praxe doplněná i multimediálním zpracováním ukázek
z jednotlivých škol.
Hlavním smyslem projektu je připravit gymnázia na vytvoření
svých vlastních školních vzdělávacích programů a napomoci
rozšíření získaných zkušeností nejen mezi učitele. O průběhu
a výsledcích projektu je širší veřejnost pravidelně informována
na webových stránkách projektu – www.pilotg-gp.cz, na webových stránkách VÚP (www.vuppraha.cz a www.rvp.cz), v tisku
a v rámci národních konferencí.

Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích
(září 2007)
Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích vás provede krok za krokem tvorbou školního vzdělávacího programu a nabídne řadu
ukázek ze ŠVP pilotních škol. Společně s příslušným rámcovým
vzdělávacím programem bude rozesílán na začátku školního
roku 2007 na všechna gymnázia zdarma. Plné znění Manuálu
bude k dispozici také na webových stránkách VÚP a na internetovém Metodickém portálu www.rvp.cz .

připravujeme

pilot g/gp

g/gp
ILOTpilot
G/GP

Projekt Pilot G/GP vznikl s myšlenkou usnadnit učitelům gymnázií přípravu na přijetí nového systému vzdělávacích programů. Jeho hlavním cílem je postupné vytváření a praktické
ověření školních vzdělávacích programů na šestnácti pilotních
gymnáziích z celé ČR (z nichž dvě gymnázia se nachází na území hlavního města Prahy – Pilot GP).

učení

PILOT G/GP www.pilotg-gp.cz

