Představujeme vám projekt

Uchopit a pochopit
Metody aktivního učení v environmentální, multikulturní,
osobnostní a sociální výchově
Projekt Uchopit a pochopit přináší pedagogům mateřských, základních a středních škol
i ostatních školských zařízení v Jihočeském kraji komplexní nabídku dalšího vzdělávání. Tato
nabídka je zaměřena na metody aktivního učení a jejich využití nejen v environmentální, ale
i v multikulturní či osobnostní a sociální výchově. Tento projekt, který uskutečňuje
Cassiopeia, volně navazuje na roční projekt Podaná ruka a bude probíhat do konce roku
2014.

Připravujeme pro vás následující aktivity:
1. Rozesílky metodických a informačních materiálů
Pravidelný metodický servis v letech 2013–2014 bude probíhat formou čtvrtletních rozesílek
tištěných materiálů a výukových pomůcek. Rozesílky jsou zaměřené buď na environmentální
výchovu v mateřské škole (projektová větev A), na základní škole (větev B), na střední škole
(větev C), nebo na multikulturní a osobnostní a sociální výchovu v mateřských školách a na
1. stupni ZŠ (větev D), na 2. stupni ZŠ a středních školách (větev E).
Součástí každé rozesílky bude námi vytvořená metodická brožura s praktickými náměty
pro činnost v rámci EV, nebo MkV a OSV (tzv. MULTÍK); a výuková pomůcka doplněná
metodickými pokyny (tematický soubor kopírovatelných pracovních listů, nebo hmotná
didaktická pomůcka).
2. Cyklus odborných seminářů – metody aktivního učení v environmentální výchově
V každém bývalém okresním městě Jihočeského kraje nabídneme dva cykly workshopů,
jeden pro pedagogy pracující s mladšími (MŠ a 1. stupeň ZŠ) a druhý pro učitele na 2. stupni
ZŠ a SŠ). V rámci jednoho cyklu se uskuteční čtyři workshopy obsahově uspořádané podle
tematických okruhů environmentální výchovy v RVP ZV. Dva workshopy se budou konat
v roce 2013 a dva v roce 2014. Účast na nich je bezplatná, navíc vám uhradíme i cestovní
náklady.
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3. Exkurze s ekologickou a/nebo environmentální tematikou
Exkurze vám umožní načerpat inspiraci k vytváření inovativních prvků ve škole a jejím okolí
sloužících k efektivnější výuce EV. Tři exkurze budou zorganizovány v roce 2013 a další tři
v roce 2014.
Cílovými místy budou dvě až tři lokality zajímavé z pohledu témat EV (environmentálně
šetrné provozy, ekofarmy, revitalizace, unikátní ekosystémy, zajímavé přírodní lokality
apod.). Výběr konkrétních cílových míst budete moci ovlivnit i vy svými návrhy a hlasováním
na webových stránkách projektu prostřednictvím formuláře, který bude k dispozici na
začátku roku 2013.
4. Poradenství k metodám aktivního učení při realizaci EV
V rámci projektu vám nabídneme i poradenský servis v oblasti metod aktivního učení a jejich
využití při realizaci environmentální výchovy. Na stránkách www.cegv-cassiopeia.cz zřídíme
webovou poradnu, kam můžete psát své dotazy, na které vám odpovíme – otázky a
odpovědi budou veřejně přístupné. Zároveň vám nabídneme dvě formy individuálního
poradenství:
• komunikace „na dálku“ – s lektorem-poradcem můžete komunikovat prostřednictvím
elektronické pošty nebo telefonicky
• osobní konzultace – domluvíte si s poradcem schůzku.
5. Podpora využívání interaktivní tabule při výuce
Hlavním cílem této aktivity je vytvoření široce využitelných interaktivních šablon. S jejich
pomocí si budete moci vytvářet vlastní slovní hry, kvízy, třídění, přiřazování apod. nezávisle
na specializovaném softwaru dodávaném k interaktivním tabulím. Do tvorby a zdokonalování
šablon se můžete svými připomínkami a návrhy zapojit i vy. Navíc ke každé šabloně
vytvoříme dvě ukázkové aktivity doplněné metodickými pokyny. Jedna bude určena
mladším, druhá starším žákům.
Šablony a ukázky jejich využití včetně metodických pokynů budou k dispozici průběžně
registrovaným pedagogům na webových stránkách projektu a ke konci projektu je dostanou
zapojené školy na jednom CD/DVD.
V rámci této aktivity se také uskuteční čtyři odborné semináře zaměřené na možnosti
využití interaktivní tabule ve výuce.
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Registrací do projektu získá vaše škola:
•

zdarma rozesílku metodických a informačních materiálů,

•

interaktivní šablony a související metodické materiály,

•

přednostní účast vašich pedagogů na workshopech, seminářích a exkurzích.

Otázky a odpovědi k registraci
Jak se zaregistrovat do projektu Uchopit a pochopit?
Jedním z následujících způsobů:
• Vyplňte přiloženou Registrační kartu a zašlete ji poštou, nebo oskenovanou
prostřednictvím e-mailu na naši adresu uvedenou v zápatí.
• Zaregistrujte se na internetové stránce www.cegv-cassiopeia.cz.
Máme zájem pouze o některé projektové aktivity. Má se naše škola registrovat?
Ano, registrace je nezbytně nutná v případě vašeho zájmu o rozesílky, interaktivní
šablony se souvisejícími výukovými materiály a zasílání informací o chystaných akcích
elektronickou poštou. Pokud se chcete pouze zúčastnit workshopu, exkurze nebo
semináře, registraci doporučujeme – o akcích budete informováni přímo a v případě
velkého zájmu o danou akci budou mít přednost pedagogové z registrovaných škol.
Registrace vás nezavazuje k zapojení se do všech projektových aktivit.

Naše škola je zapojená do projektu Podaná ruka. Musíme se znovu registrovat, nebo bude
naše registrace automaticky prodloužena?
I v tomto případě se musí vaše škola přihlásit do projektu Uchopit a pochopit vyplněním
přiložené registrační karty. Aktivity sice navazují na Podanou ruku, ale jedná se o jiný
projekt. Pokud se nově nezaregistrujete, bude vám metodický a informační servis
poskytován pouze do konce roku 2012.

Uchopit a pochopit (CZ 1.07/1.3.40/01.0041)

základní článek Hnutí Brontosaurus Forest

Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
tel: 385 520 951 mobil: 725 515 994
www.cegv-cassiopeia.cz
info@cegv-cassiopeia.cz

