Cíle pokusného ověřování
Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. V průběhu školního roku /
se díky pokusnému ověřování budou moci
žáci I. a II. stupně vybraných základních škol
zúčastnit vzdělávacích programů, které nabízejí česká muzea a památníky.
Projekt vychází jak z doporučení mezinárodních organizací (OECD, UNESCO apod.), tak
z již relativně dobře zavedené edukační praxe
našich muzeí, které prostřednictvím zážitkové
pedagogiky a oživené historie přibližují mladé
generaci návštěvníků nejrůznější historická
období a témata. Zkušenosti z praxe vypovídají o tom, že právě neotřelé výukové metody,
jež vybízejí účastníky edukačních programů
k interakci, se u žáků i učitelů v posledních letech těší stále větší oblibě. V případě, že pokusné ověřování prokáže pozitivní výsledky –
ovlivní kvalitu vzdělávání žáků „k lepšímu“,
budou tyto formy edukace zapracovány do
Rámcového vzdělávacího programu. Ministerstvo kultury vítá iniciativu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vyhlásilo pro období
od . .  do . . 
„Pokusné ověřování: Vzdělávací
programy paměťových institucí
do škol“.

Pokusné ověřování
prospěje školám —
pedagogům — žákům
Výuka dějepisu je už na základních školách
velmi významnou součástí vzdělávání žáků.
Většina českých paměťových institucí dnes
běžně realizuje výuku historie v průřezových tématech a předává poznatky v širších
mezipředmětových souvislostech. Možností
vzdělávání žáků v netradičním prostředí našich paměťových institucí si už přivykla využívat řada škol a pedagogů, nikoli však plošně
všechny školy. Oslovené školy si budou moci
ve školním roce / vybrat z pestré nabídky vzdělávacích programů našich muzeí
a památníků a navštívit je zdarma.

Víte, že...

je do pokusného ověřování
zapojeno  základních škol
ze všech  krajů ČR?

Víte, že...

si školy budou moci vybírat
z edukační nabídky  českých
paměťových institucí
a vzdělávat se celkem
ve  kulturních objektech?

Vyhlášení pokusného ověřování najdete na
webových stránkách MŠMT:
www.msmt.cz/file/
Aktuální informace o průběhu realizace projektu budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách hlavního koordinátora –
Národního pedagogického muzea a knihovny
J. A. Komenského:
www.npmk.cz/pro-skoly/pokusne-overovani
Koordinátoři z NPMK budou po celou dobu
trvání projektu nápomocni školám, jež vybrala Česká školní inspekce pro tuto fázi pokusného ověřování.
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Ředitelka Národního pedagogického
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