PROJEKTY PF JU

Miroslav Procházka

1) CO REALIZUJEME A KDE LZE SPOLUPRACOVAT
1.1 Projekt pro MŠ (nejen)
-Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
do XVII. 2019 3 centra kolegiální podpory (zatím 1 – MŠ Soběslav)
Sdílení „excelence“ – co je to? Umíme poznat to nej? Umíme to sdílet?
Pro koho je projekt určen? – učitelky MŠ, ale i 1. stupně ZŠ, volnočas. ped.
1x za měsíc – info na http://www.pf.jcu.cz/misc/pvupms/

1) CO REALIZUJEME A KDE LZE SPOLUPRACOVAT
1.2 Projekty podpory pregramotností a gramotností
(čtenářství, matematika, osobnost a soci. rozvoj)
-Partnerství s UK v Praze, MU v Brně a UP v Olomouci
-7 setkání v Praze - přenos poznatků… v centrech a jejich přenos do škol
-Ale: co je to pregramotnost? Čemu učit ve školách?

-Co skutečně chybí v ŠVP?
-Jakou podobu dát výstupům? – např. : profesní portfolio…

2. CO NOVÉHO CHYSTÁME OD LEDNA 2018
Projekt změny pregraduální přípravy budoucích učitelů a spolupráce s praxí
a) Inovace praxí – jakou praxi potřebují? Vždyť ani lékař nemůže hned operovat 
-Zgruntu nové akreditace – víc prostoru pro praxe (na bc úrovni asistentská – aby ,
pokud nepůjdou dál, byli alespoň asistenty…)
-Ale jde i o kvalitu, nejen o čas:
Jak před praxí připravit studenta? Jaký mu zadat úkol? Jak to domluvit se školami?
Jak to vyhodnotit, aby to mělo formující vliv…?
Síť? Mentoring?

2. CO NOVÉHO CHYSTÁME OD LEDNA 2018
b) podpora studentů

Jak poznat při přijímání pedag. talent?
Jak je rozvíjet?
(oprava přijímacích zkoušek, semináře, které je posunou, dají jim odvahu a chuť
-Zapojení učitelů z praxe i do výuky teoretických předmětů…)
Jak jim dát šanci si to vyzkoušet?

- projektové týdny pro školy + dělat DP ve školách a pro školu

2. CO NOVÉHO CHYSTÁME OD LEDNA 2018
c) kdo učí naše studenty?
Podpora nových vš učitelů – kdo nemá praxi na zš/zš – možnost zaplatit tandemovou
výuku na zš/sš…
d) umíme se prodat?
Podpora popularizace dědy, oborů
Centrum didaktických dovedností

„Věda“ na „ulici“ , „věda“ ve školách, dětská univerzita…

3 CO NABÍZÍME AKTUÁLNĚ
Kurzy pro „šablony“ - od MŠ po 2. stupeň – u jednotlivých oborů – akreditace v rámci DVPP:
Konstrukční činnosti v MŠ
Lidové zvyky a řemesla v MŠ
Práce s přírodním materiálem v MŠ
Netradiční tvorba z papíru v MŠ
Prostorová tvorba a keramika v MŠ

Exkurze do Science Centra Techmánie Plzeň
Kurz osobnostního a sociálního rozvoje pro MŠ
Tvorba a inovace ŠVP aj.

IP projekt JU – podpora vynikajících učitelů zapojených do výuky na PF
Škola dotykem – 13. 6. – „Výlet na Pedák“ - učebna s tablety…

