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V Jihlavě podporují rozvoj přírodních věd na ZŠ
Projekt s názvem Zlepšení podmínek pro výuku a praktických
dovedností žáků základních škol
města Jihlavy, registrační číslo
CZ.1.07/1.1.36/02.0016, OPVK
je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Jeho řešitelem je Statutární město
Jihlava a partnerem pro řešení odborné a lektorské činnosti je Společnost pro kvalitu školy, o. s., z Ostravy.
Do projektu je zapojeno celkem 10
základních škol města Jihlavy.
Projekt byl zahájen v dubnu loňského roku a jeho realizace bude
ukončena v prosinci 2014.
Cílem projektu je posílení pozitivního přístupu žáků základních škol
k aktivnímu učení v oblasti přírodních věd. Žáci především druhého
stupně se setkávají s inovativní výukou v předmětech přírodopis, fyzika
a chemie, a v oblasti environmentální výchovy.
Projekt je také zaměřen na podporu
edukace pedagogických pracovníků,
kteří se prostřednictvím sedmi pracovních setkání v průběhu projektu
scházeli s lektorským týmem a učili
se pracovat s novým měřicím zařízením EdLab (www.edlab.cz), s čidly a
s robotem Lego Mindstorm NXT.
Učitelé při zavádění inovované
výuky využívají připravené meto-

dické materiály a experimenty a konzultují s odborníky možnosti implementace nových metod do výuky.
Další materiály sami vytvářeli.
Mgr. Zdeněk Nosek, ředitel základní školy Demlova, Jihlava se vyjádřil k projektu:
„Pro žáky znamená výuka s ICT zařízením zvýšení motivace, seznámení
se se zajímavými experimenty, jde o
netradiční formu výuky i v předmětech,
kde není zaujetí žáků mnohdy běžné,
např. ve fyzice.
Pro učitele, kteří dlouhodobě pracují
s technikou, byla výuka bez problémů,
nemuseli se vše učit od začátku, rozšířily se jejich znalosti a dovednosti.“
Společné komunikační prostředí
pro zapojené školy i širokou veřejnost představuje vytvořená multimediální knihovna, která je dostupná
na adrese knihovna.kvalitaskoly.cz/
vzdelavaciobjekty_jihlava.
Jejím
hlavním úkolem je vytvořit maximální odbornou i metodickou podporu všem účastníkům projektu.
Najdete zde veškeré materiály vytvořené autory a materiály pedagogických pracovníků, jejichž posláním
je nabídnout zapojeným učitelům i
široké veřejnosti návod k praktickým
aktivitám v rámci jednotlivých přírodovědných předmětů, tzn. fyziky,
chemie, přírodopisu a environmentální výchovy.
Čtyřem desítkám koordinátorů a
pedagogů inovátorů se na školách
podařilo zapojit do procesu implementace inovativních přístupů ve
výuce přírodovědných předmětů
téměř tisícovku žáků. Praktická měření, řešení reálných experimentů z
každodenního života, důsledné propojení teorie a praxe – to vše jsme
zaznamenali v hodinách přírodovědných předmětů. Zda se budou žáci
jihlavských škol tyto předměty učit
s větším zájmem a lepšími výsledky,
to ukáže teprve budoucnost. Jisté
však je, že se pomalu končící projekt
pokusil ukázat jednu z cest, která
může vést k pozitivním výsledkům
ve výuce a podpořit propojení školy
se životem.

Mgr. Marie Habrová, ředitelka základní školy Křížová, Jihlava uvedla:
„Jednoznačně vnímám tento druh
výuky jako pozitivní trend, praktické
znalosti a pokusy jsou důležitou součástí výuky, v naukových předmětech
se orientujeme na probuzení zájmu
žáků nejen teoretickými znalostmi, ale

Více informací
o projektu naleznete na
www.kvalitaskoly.cz/jihlava
i prakticky. Žáci si tak dokáží představit uplatnitelnost získaných vědomostí
v běžném životě.“
-tk-

Pozvánka na třetí ročník
Policejní akademie pro seniory
Zapsaný spolek Nebojte se policie zahajuje od ledna 2015 již třetí
ročník Policejní akademie pro seniory.
Formou 24 seminářů budeme seniory upozorňovat na nejrůznější
rizika jejich ohrožení, a to i s doporučením, jak riziko ohrožení minimalizovat, případně jak se protiprávnímu jednání přímo bránit.
Mezi nejzajímavější témata bude
v následujícím ročníku určitě opět
patřit ochrana před nejrůznějšími
typy podvodníků, ochrana zdraví a
majetku.
Budeme reagovat i na nové formy
trestné činnosti, kterými jsou v současné době senioři ohrožováni.
Proto budou do připraveného projektu nově zařazena zejména témata
související s kyberkriminalitou a finanční gramotnost.
Budeme pokračovat i ve velmi oblíbeném nacvičování základních
prvků sebeobrany v tělocvičně.
Navíc, pro určité zpestření běžné
výuky, pak připravujeme zájezd do
Policejního muzea v Praze.
Během letošního ročníku se velmi
osvědčilo, že byl projekt rozdělen na
dvě pololetí a probíhal celý rok.
Tato dobrá zkušenost bude využita
i v roce 2015.
Tak jako v předchozích ročnících,

bude účastníkům akademie poskytnuta bezplatná právní a organizační
pomoc při řešení jejich svízelných
životních situací.
Vzhledem k obměně jednotlivých
témat se k účasti mohou přihlásit i
účastníci předchozích ročníků, ale
hlavně bychom mezi námi rádi přivítali i nové seniory, kteří se zatím obdobných akcí nezúčastnili.
Kdo se může přihlásit:
senior z Jihlavy, starší 60 let.
Jak se může přihlásit:
telefonicky:
na tel. čísle 724 954 926
emailem:
nebojtesepolicie@seznam.cz
Začátek akademie:
středa 14. ledna 2015, od 16 hodin.
Místo zahájení:
budova B, místnost 3.16, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina,
Jihlava, Žižkova 57.
Účastnický poplatek:
100,- Kč za obě pololetí.
Upozornění:
Z důvodu kapacitních možností
posluchárny je počet účastníků omezen pouze na 75 osob.
Další semináře: vždy ve středu
od 16 hodin, a to jednou za čtrnáct
dní.
Antonín Křoustek,
Spolek Nebojte se policie

