Aktivity projektu realizované v období leden – březen 2010
1. Seznámení pedagogů s činnostmi v této fázi projektu, realizace jednotlivých oblastí
KA I – pedagogická evaluace, evaluace/tvorba školních vzdělávacích programů,
evaluace procesuální stránky vzdělávání
V rámci těchto činností byly v obou zúčastněných školách žákům v určených oborech
vzdělávání, jejich učitelům a rodičům zadány dotazníky, jejichž prostřednictvím jsme
vyhodnotili pohled všech tří stran na kulturu prostředí škol, průběh vyučování, proces učení a
způsob hodnocení žáků při výuce.
Dále jsme se snažili zjistit, jak se na školách zvyšují znalosti žáků, jaká je efektivita
vyučovacího procesu. K tomu bylo využito porovnání hodnocení žáků ve vybraných
předmětech na vysvědčení ve 2. pololetí 9. třídy a v 1. pololetí 1. ročníku studia na SŠ.
V některých případech nás výsledky překvapily. Podle našich zjištění se vědomosti žáků ve
všeobecných předmětech u učebních oborů zlepšily ve všech sledovaných oblastech, naproti
tomu u žáků maturitních oborů se toto zlepšení nepotvrdilo.
Tyto výsledky byly dále konfrontovány s výsledky testů, které žáci absolvovali
z předmětů, které jsou na obou školách považovány za stěžejní – matematiky, fyziky, českého
jazyka a odborného výcviku a výsledky z porovnání hodnocení žáků na vysvědčení se tímto
potvrdily.
Učitelé ve skupinách podle oborů vzdělávání nebo podle předmětů hodnotili/vytvářeli
ŠVP daných oborů. Zjištěné nedostatky ve sledovaných aspektech výuky budou dále
diskutovány v rámci KA II a výsledky zapracovány do inovovaných ŠVP platných od
školního roku 2010/11.
K výše zmíněným aktivitám proběhlo několik schůzek manažera projektu a hlavního
metodika projektu jednak se všemi účastníky projektu – seznámení s projektem, seznámení
s výstupy, hodnocení průběhu projektu, nebo se skupinami pedagogů podle jejich rolí
v projektu.
2. Semináře pro pedagogy na téma tvorba a inovace ŠVP
Ve dnech 20. 2., 21. 2., 6. 3. nebo 7. 3. se pedagogové obou škol společně
s manažerským týmem projektu zúčastnili celodenního semináře na téma tvorba a inovace
ŠVP. Akreditované semináře proběhly pod vedením NIDV v Liberci. Semináře absolvovalo
celkem více než 90 pedagogů.
3. Spolupráce s firmou provádějící externí evaluaci
Několik členů realizačního týmu obou škol se zúčastnilo schůzky se zástupcem firmy
dodávající externí evaluaci. Byl domluven postup při vyplňování a zpracovávání dotazníků a
dotazníky byly upraveny podle podmínek daných škol.
Dále byl vypracován program na elektronické vyplňování a zpracování dotazníků
učitelů a žáků a domluven postup předávání dat školami firmě.
4. Koordinace projektu
Jednou měsíčně se manažeři projektu a hlavní metodici obou škol setkávali na
koordinačních poradách. Zde byl sjednocován časový harmonogram prací na projektu,
diskutována metodika jednotlivých činností, jednotlivým členům týmů byly přiděleny dílčí
úkoly na projektu, probíhala kontrola plnění jednotlivých činností.

