Pﬁehled projektÛ
evropské spolupráce
Pedagogické fakulty,
UK v Praze
(2008-2012)

O spolupráci PedF UK v evropsk˘ch projektech

VáÏené kolegynû, váÏení kolegové,
pﬁíruãka, která se vám dostává do rukou, pﬁedstavuje jedenáct mezinárodních projektÛ, do nichÏ byla
v letech 2008 aÏ 2012 zapojena PedF UK v Praze. Jedná se v podstatû o prÛvodce vybran˘mi mezinárodními projekty financovan˘mi Evropskou komisí. Publikace pﬁedstavuje cíle tûchto projektÛ a jejich nejv˘znamnûj‰í aktivity a v˘sledky. V pﬁíruãce najdete jeden projekt 7. Rámcového programu EU, jeden
projekt LLP Grundtvig, ãtyﬁi projekty Comenius, jeden projekt Transversal Programe, tﬁi projekty LLP IP
ERASMUS a jeden projekt DAPHNE. Ve v‰ech tûchto projektech fakulta vystupovala jako aktivní partner.
V tûchto projektov˘ch aktivitách fakulta ãerpá ze zku‰eností z mezinárodní spolupráce v pﬁedchozích
letech, napﬁíklad z v˘zkumné ãinnosti ve tﬁech projektech 5. a 6. rámcového programu EU.
Rádi bychom zmínili úspûch, kterého dosáhl projekt katedry v˘tvarné v˘chovy Image and Identity
(142345 LLP-1-2008-1-UK- COMENIUS-CMP). Na v˘sledky tohoto projektu navazuje v souãasné dobû
bûÏící projekt Creative Connections (517844-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP). Projekt Image and
Identity byl v roce 2012 Evropskou komisí zaﬁazen mezi TOP 10 a byl prezentován na celostátní
Valorizaãní konferenci NAEP v listopadu 2012, která byla vûnována evropsk˘m centralizovan˘m
projektÛm.
Mezi koordinátory realizovan˘ch projektÛ patﬁí prestiÏní zahraniãní univerzity z Finska (University
of Oulu), Francie, (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Avignon, Francie), Nizozemí (University of Twente, University of Gröningen), Rakouska (Karl-Franzens-Universität Graz), Velké Británie
(University of Roehampton, Sheffield Hallam University, Bangor University, University of Chichester
Ltd.) a mezinárodní asociace Inclusion Europe. PedF UK v tûchto projektech spolupracovala s ﬁe‰itelsk˘mi t˘my 21 zemí, nejãastûji z Velké Británie, Finska, dále pak z Nûmecka, Nizozeska, Francie, Portugalska, Polska, Slovinska, ménû jiÏ ze Slovenska, ·panûlska, ·védska, Itálie, Rakouska, Irska a v nûkter˘ch
pﬁípadech byl zastoupen partner z Rumunska, Estonska, Turecka, Dánska, Arménie, Maìarska a ¤ecka.

Poãet pﬁípadÛ v˘skytu zemû jako partnera projektu
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Mezinárodní spolupráce Pedagogické fakulty je podstatnû ‰ir‰í, neuskuteãÀuje se jen a pouze v rámci
mezinárodních projektÛ, ale odehrává se i v rámci jin˘ch forem aktivit jako napﬁíklad pﬁi poﬁádání
mezinárodních semináﬁÛ, konferencí, kongresÛ nebo soutûÏí. K rozvoji mezinárodní spolupráce vyuÏívají katedry a ústavy PedF UK také mobilit pro akademické pracovníky v rámci fakultních, univerzitních
smluv, mezivládních dohod nebo programu ERASMUS.
Byli bychom rádi, kdyby pﬁíruãka slouÏila nejen jako ukázka dobr˘ch pﬁíkladÛ mezinárodních aktivit fakulty, ale i jako inspirace pro dal‰í pracovi‰tû. Ukazuje se, Ïe pokud se pracovi‰tû v prÛbûhu mezinárodního projektu prokáÏe jako zodpovûdn˘ a po odborné stránce schopn˘ partner, velice ãasto jej
osloví v budoucnu nûkter˘ ze zahraniãních partnerÛ k úãasti na dal‰ím projektu.

Miroslava âernochová
Prodûkanka pro zahraniãní vztahy
Silvie P˘chová
Projektová manaÏerka

Katedra psychologie
Enhancing Literacy Development in European Languages (ELDEL)
7. Rámcov˘ program People Marie Curie Action
Projekt ã. PEOPLE-2007-1-1_ITN Marie Curie Action 215961
(2008–2012)

Popis projektu
Hlavním cílem projektu bylo vzdûlávání mlad˘ch vûdcÛ na poli v˘voje gramotnosti. Prostﬁednictvím úãasti
na multidisciplinárním v˘zkumu pod vedením etablovan˘ch vûdcÛ se z nich mûli stát odborníci v dané
oblasti, kteﬁí budou nadále rozvíjet vûdecké poznání v rámci zmínûné problematiky.
Druh˘m pilíﬁem projektu byl v˘zkum zamûﬁen˘ na vytvoﬁení modelu klíãov˘ch kognitivních a sociokulturních faktorÛ ovlivÀujících v˘voj ãtenáﬁsk˘ch dovedností v evropsk˘ch jazycích. ·irok˘ jazykov˘ kontext byl
nezbytn˘ pro vylouãení specifick˘ch vlivÛ urãitého jazykového prostﬁedí dítûte a pro srovnání transparentních a netransparentních jazykÛ. Proto bylo do projektu zapojeno pût evropsk˘ch zemí. Data získaná
v rámci projektu od v‰ech zúãastnûn˘ch partnerÛ jsou v souãasné dobû analyzována a jsou publikovány
první závûry v˘zkumu, zamûﬁující se na pojmenování faktorÛ rozhodujících pro v˘voj gramotnosti.
Cel˘ projekt doplÀovaly dílãí v˘zkumy jednotliv˘ch partnerÛ na poli gramotnosti, které cílily na dílãí problémy, jako jsou napﬁíklad v˘voj psaní u dûtí, identifikace rizikov˘ch faktorÛ odpovídajících za selhání
v˘voje gramotnosti atd. Pro pﬁehled uvádíme názvy v‰ech jednotliv˘ch v˘zkumn˘ch balíãkÛ: Základy gramotnosti (Stanovení základÛ gramotnosti v evropsk˘ch jazycích), Rizikové faktory (Identifikace rizikov˘ch
faktorÛ rozhodujících pro selhání pﬁi v˘voji gramotnosti), Intervence (V˘voj efektivních intervenãních programÛ pro dûti s problémy), Psaní, Základy v˘voje psaní v evropsk˘ch jazycích, Implicitní a explicitní uãení
psaní a Kognitivní procesy v psané produkci v románsk˘ch jazycích.

 V˘stupy
Mezinárodní konference ELDEL, Praha 3.–5. 6. 2011
Monotematická ãísla ãasopisu Pedagogika 1, 2/2012 (7 ãlánkÛ)
CARAVOLAS, M., M., SEIDLOVÁ-MÁLKOVÁ, G., et al. (2012) Common patterns of prediction of literacy development indifferent alphabetc orthographies. Psychological Science 2012 (23), 6: pp. 678-686.
CARAVOLAS, M., LERVÅG, A., DEFIOR, S., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & HULME, C. (in press). Different pattern
but equivalent predictors, of growth in reading inconsistent and inconsistent ortographies, Psychological
Science

 Koordinátor
Bangor University, Velká Británie

 Partnerské organizace
University of York, Velká Británie
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
âeská republika
Univerzita J. A. Komenského v Bratislavû,
Slovensko
Univerzita Blaise Pascal, Francie
Univerzita Poitiers, Francie
Univerzita Granada, ·panûlsko

 Webové stránky projektu
www.eldel.eu, www.eldel.cz

 Kontaktní osoba za PedF UK
PhDr. Hana Sotáková

Katedra informaãních technologií a technické v˘chovy
Generational Change in the Teaching Profession (2Agepro)
Centralizovan˘ multilaterální projekt Grundtvig
Projekt ã. 141997-LLP-1-2008-1-FI-GRUNDTVIG-GMP
(2008–2011)

Popis projektu
Ve snaze vypoﬁádat se s pﬁicházejícími v˘zvami, byl Evropskou komisí v rámci Programu celoÏivotního vzdûlávání zahájen projekt Grundtvig 2AgePro – Generational Change in the Teaching Profession (Generaãní
v˘mûna v profesi uãitelÛ) za úãelem vytvoﬁení modelu podporujícího zaãínající uãitele bûhem prvních let
jejich kariéry a zároveÀ motivující zku‰ené uãitele k dal‰í práci ve ‰kole.
PrÛmûrn˘ vûk uãitelÛ ve stávajících ‰kolách se zvy‰uje. Pﬁitom dne‰ní uãitelé jsou uãiteli pﬁí‰tí generace.
Z tohoto pohledu je generaãní v˘mûna v uãitelsk˘ch sborech v Evropû velmi aktuální – vÏdyÈ jedna tﬁetina
uãitelÛ v Evropû je star‰í 50 let a spousta star‰ích uãitelÛ je rozhodnuta odejít ze ‰kolství do dÛchodu co
moÏná nejdﬁív, jak jen to bude moÏné. Odhady ukazují, Ïe do roku 2015 bude v Evropû zapotﬁebí pﬁijmout
do základních ãi stﬁedních ‰kol více neÏ milion nov˘ch uãitelÛ a pﬁipravit je na jejich profesi. Kromû toho
znaãn˘ poãet zaãínajících uãitelÛ opou‰tí z mnoha dÛvodÛ svou profesi uÏ bûhem nûkolika prvních let po
nástupu do ‰kolství, nejãastûji kvÛli ﬁe‰ení sloÏit˘ch kázeÀsk˘ch problémÛ, nárÛstu pracovního vytíÏení
uãitelÛ, kvÛli nízk˘m platÛm a nadmûrn˘m poÏadavkÛm kladen˘m na uãitele jak ze strany ‰kol, tak ze
strany rodiãÛ.
Cílem projektu 2AgePro je nabídnout moderní formu dal‰ího vzdûlávání vytvoﬁením modelu pﬁímé spolupráce mezi zaãínajícími a zku‰en˘mi uãiteli na základních a stﬁedních ‰kolách. Díky vyuÏití a roz‰íﬁení metod
kouãinku a mentoringu poskytuje vytvoﬁen˘ model pedagogickou, sociální a technickou podporu nejen
uãitelÛm, ale i dal‰ím úãastníkÛm projektu. ¤e‰itelské t˘my navrhnou modely mezigeneraãní spolupráce
uãitelÛ, pﬁiãemÏ se budou respektovat specifika vzdûlávacích systémÛ, systému pﬁípravy uãitelÛ a dal‰ího
vzdûlávání uãitelÛ jednotliv˘ch zemí, a tyto modely v pilotním ovûﬁení vyzkou‰í na vzorku uãitelÛ. Získané
zku‰enosti partneﬁi vyhodnotí a navrhnou jednotn˘ evropsk˘ scénáﬁ mezigeneraãní spolupráce zaãínajících
a zku‰en˘ch uãitelÛ.

 V˘stupy
Scénáﬁe a ovûﬁené modely mezigeneraãní spolupráce zaãínajících a zku‰en˘ch uãitelÛ; doporuãení pro ty,
kdo rozhodují o vzdûlávací politice a pﬁipravují strategie pro rozvoj vzdûlávání

 Koordinátor
University of Oulu, Finsko

 Partnerské organizace
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
âeská republika
University of Oulu, Finsko
Ludwig-Maximilians-Universität München,
Nûmecko
Utrecht University, Nizozemsko
Umeå University, Švédsko

 Webové stránky projektu
http://www.cz.2agepro.psy.lmu.de

 Kontaktní osoba za PedF UK
doc. RNDr. Miroslava âernochová, CSc.

Katedra ãeské literatury
Literature Framework for Teachers Secondary Education (LIFT-2)
Centralizovan˘ multilaterální projekt Comenius
Projekt ã. 502357-LLP-1-2009-1-NL-COMENIUS-CMP
(2009–2012)

Popis projektu
Projekt LIFT-2 kromû jiného stanovuje úrovnû ãtenáﬁství pro 2. stupeÀ základních ‰kol a pro stﬁední ‰koly
a prostﬁednictvím sv˘ch webov˘ch stránek dává uãitelÛm z rÛzn˘ch evropsk˘ch zemí pﬁíleÏitost, aby se zapojili do hlasování o ãtenáﬁsk˘ch úrovních. Na zaãátku projektu bylo nutné si ujasnit v˘chozí pozici, tedy popsat,
jaká je situace v oblasti ‰kolství a literární v˘chovy v jednotliv˘ch státech. Data o jednotliv˘ch vzdûlávacích
systémech a programech byla srovnávána, byly pojmenovány shody mezi nimi a poukázáno na specifika jednotliv˘ch zemí. Tato anal˘za poslouÏila jako v˘chodisko pro následné stanovování ãtenáﬁsk˘ch úrovní – pro
vytváﬁení evropského literárního referenãního rámce. V˘zkum kvalitativního charakteru byl provádûn ve dvou
etapách, národní a mezinárodní. V první etapû kaÏd˘ z partnerÛ projektu zorganizoval celodenní pracovní setkání s uãiteli – experty, kteﬁí vyjadﬁovali své osobní argumenty pro pﬁiﬁazení 16 knih do jednotliv˘ch úrovní.
KaÏd˘ z expertÛ sepsal k jedné z reprezentativních knih tzv. quick scan, tj. struãnou, av‰ak jasnû strukturovanou charakteristiku knihy, obsahující základní údaje o knize jak ze ãtenáﬁského, tak z textového hlediska.
V˘sledkem bylo ‰est ãtenáﬁsk˘ch úrovní stanoven˘ch s ohledem na vûk ãtenáﬁÛ, konkrétnû pro ãtenáﬁe od 12
do 19 let. Jednotlivé ãtenáﬁské úrovnû jsou formulovány ze dvou hledisek: (1) hlediska Ïáka a (2) hlediska
textu. Za hledisko Ïáka jsme zvolili kategorie ãtenáﬁské zku‰enosti; zájmy; obecné znalosti; literární znalosti,
za hledisko díla/textu jsme vybrali imanentní textové roviny: styl, postavu, dûj, kompozici, dûjovou linii, vypravûãskou perspektivu a smysl textu. V závûreãné ãásti projektu budou vypracovaná metodická doporuãení pro
uãitele, aby vûdûli, jak˘m zpÛsobem naplÀovat cíle stanovené pro danou ãtenáﬁskou úroveÀ, jaké metody
a ãinnosti mají do v˘uky literatury zaﬁazovat, aby se Ïák postupnû vypracoval do vy‰‰í úrovnû. LIFT-2 mÛÏe
uãitelÛm slouÏit pro sledování pokroku ÏákÛ v oblasti ãtenáﬁství, pro reflexi vlastního ãtenáﬁství Ïáky, pro
formativní i sumativní hodnocení, pro sebehodnocení ÏákÛ, jako motivace ÏákÛ ke ãtení. Projekt pﬁispívá
k tomu, aby se ãtení a ãtenáﬁství stalo plnohodnotnou souãástí kurikula, jedním z pilíﬁÛ literárního vzdûlávání na základních i stﬁedních ‰kolách. Za pﬁínosné povaÏujeme také zapojení uãitelÛ do tvorby nástroje
a moÏnost sdílení a v˘mûny zku‰eností mezi uãiteli.

 V˘stupy
literární rámec
webové stránky literárního rámce: http://www.literaryframework.eu/
webové stránky literárního rámce – diskusní fórum: http://www.test.literaryframework.eu/forum/
odborná pojednání:
HNÍK, O.; KLUMPAROVÁ, ·. (2012) European Framework for Literary Education on Lower and Upper Secondary
School (LIFT-2 Project). In AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 1, vol. 2, pp. 32 – 35. ISSN
1804-7890 | ETTN 072-11-00001-01-4.
SAMIHAIAN, F.; WITTE, T. C. H. (2013) New Chances for Literature Education. Does a developmental model for
literary competences fit teaching literature tendencies in Europe today? In L1 Educational Studies in
Language and Literature. ISSN: 15676617. EISSN: 15731731. (in press, accepted October 2012 – L1 Educational Studies in Language and Literature)

 Koordinátor
University of Groningen, Nizozemsko

University of Bucharest, Rumunsko
University of Braga, Portugalsko

 Partnerské organizace

 Webové stránky projektu

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
âeská republika
University of Hildesheim, Nûmecko
University of Eastern Finland, Joensu, Finsko

http://www.literaryframework.eu/

 Kontaktní osoba za PedF UK
Mgr. ·tûpánka Klumparová, Ph.D.

Katedra matematiky a didaktiky matematiky
European Development for the Use of Mathematics Technology in Classrooms
Centralizovan˘ multilaterální projekt Comenius
Projekt ã. 503254-LLP-1-2009-1-UK-COMENIUS-CMP
(2009–2012)

Popis projektu
Mnohé studie zamûﬁené na v˘uku matematiky ukazují, Ïe i pﬁes mnohá opatﬁení na národní i mezinárodní
úrovni, která usilují o integraci ICT do v˘uky matematiky, je tato integrace ve stﬁedo‰kolském vzdûlání stále
slabá a pomalá. Prokazují také, Ïe pomalá integrace ICT do v˘uky matematiky v˘znamnû souvisí se strategiemi vzdûlávání uãitelÛ. Bylo zji‰tûno, Ïe podpora uãitelÛ pro co nejlep‰í vyuÏívání nov˘ch moÏností, které
jim nabízí vyuÏívání ICT, má minimální dopad na zmûny jejich postojÛ a v˘ukov˘ch strategií. V projektu
EdUmatics se spojila skupina v˘znamn˘ch v˘zkumníkÛ v oblasti matematického vzdûlávání a integrace
digitálních technologií do v˘uky matematiky a ve spolupráci s partnersk˘mi ‰kolami vytvoﬁila kurz zamûﬁen˘ na zlep‰ování metod v˘uky s vyuÏitím ICT. Byl vytvoﬁen a odzkou‰en kurz pro pregraduální a dal‰í
vzdûlávání uãitelÛ v oblasti vyuÏívání technologií pﬁi v˘uce.

 V˘stupy
Hlavním v˘stupem projektu je vysoce kvalitní v˘ukov˘ materiál, kter˘ na základû pﬁíkladÛ ukazuje nejlep‰í
zpÛsoby vyuÏívání ICT pﬁi v˘uce matematiky; vychází z v˘sledkÛ souãasného v˘zkumu v této oblasti. V projektu EdUmatics bylo vyvinuto pût modulÛ pro dal‰í vzdûlávání: Zaãátek práce s ICT, Od statického k dynamickému znázornûní, Konstruování funkcí a modelÛ, VyuÏívání ICT ve v˘uce: Pﬁístupy ve vyuãování a Vztahy
mezi softwary. Kurz je pﬁístupn˘ na vícejazyãném evropském portálu www.edumatics.eu.

 Koordinátor
University of Chichester Ltd., Velká Británie

 Partnerské organizace
Davison CE High School and Technology College
for Girls, Velká Británie
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
âeská republika
Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Na Slovance,
âeská republika
Universität Würzburg, Nûmecko
Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut, Nûmecko
Ecole normale supérieure Lyon, Francie
Lycée Parc Chabrières, Francie
Institut de Recherche sur l'Enseignement des
Mathématiques Montpellier, Francie
Lycée Régional Georges Clemenceau, Francie
Université Paris Diderot - Paris 7, Francie
Lycée Jacques Prévert, Francie
Università di Torino, Itálie
Liceo Scientifico Statale Niccolò Copernico, Itálie
Pädagogische Hochschule Freiburg, Nûmecko
Berthold-Gymnasium Freiburg, Nûmecko
Universiteit Utrecht, Freudenthal Institute,
Nizozemsko
CSG Liudger, locatie Raai, Nizozemsko
Univerza v Lubljana, Slovinsko
Gimnazija JoÏeta Pleãnika Ljubljana, Slovinsko

 Webové stránky projektu
www.edumatics.eu

 Kontaktní osoba za PedF UK
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Katedra pedagogiky
Induction for Novice Teachers
Centralizovaná multilaterální síÈ Comenius
Projekt ã. 503108-LLP-1-2009-1-NL-COMENIUS-CNW
(2009–2012)

Popis projektu
Projekt INNOTE byl zamûﬁen na problematiku uvádûní zaãínajících uãitelÛ v prvních tﬁech letech po nástupu
do praxe. Tato poãáteãní fáze profesního Ïivota uãitelÛ, pro kterou se v anglicky mluvících zemích vÏil pojem
induction, je nyní v popﬁedí zájmu ﬁady evropsk˘ch zemí a dostala se i na poﬁad agendy evropské vzdûlávací
politiky, viz napﬁ. dokument Evropské komise Developing coherent and system-wide induction programmes
for beginning teachers (2010).
Hlavním cílem projektu bylo vytvoﬁit a ovûﬁit komplexní vzdûlávací program pro zaãínající uãitele a pro jejich
mentory, zaloÏen˘ na v˘sledcích vícezdrojové anal˘zy. K dal‰ím cílÛm patﬁilo sdílet efektivní pﬁístupy profesní
podpory zaãínajících uãitelÛ, navrhnout inovace s ohledem na odli‰né podmínky v jednotliv˘ch zemích a prostﬁednictvím poﬁádání mezinárodních odborn˘ch semináﬁÛ a národních workshopÛ budovat profesní komunitu.
Projektov˘ t˘m tvoﬁili akademiãtí pracovníci z osmi univerzit, tak byla zaji‰tûna ‰iroká mezinárodní i paradigmatická pluralita, neboÈ v partnersk˘ch zemích jsou realizovány odli‰né modely uvádûní zaãínajících
uãitelÛ. Nedílnou souãástí t˘mu byli zku‰ení uãitelé z ‰esti evropsk˘ch ‰kol, kteﬁí byli zárukou praktického
ukotvení projektov˘ch aktivit.
K prvním v˘stupÛm projektu patﬁilo porovnání systémÛ uvádûní zaãínajících uãitelÛ do praxe na základû
dostupn˘ch dokumentÛ vzdûlávací politiky v partnersk˘ch zemích. V empirické komponentû v˘zkumu pak byly
uskuteãnûny hloubkové rozhovory se zaãínajícími uãiteli a se zástupci vedení ‰kol s cílem zmapovat skuteãnou úroveÀ podpory a profesního rozvoje ve ‰kolách a identifikovat vzdûlávací potﬁeby zaãínajících uãitelÛ.
V˘sledkem práce byla komparativní anal˘za pﬁedstavená na symposiu konference ECER v Cádizu (2012), která
je pﬁipravována k publikaci. ¤e‰itelé dále identifikovali a popsali pﬁíklady dobré praxe ve ãtyﬁech oblastech:
sníÏení pracovní zátûÏe, kvalita vyuãování, enkulturace do prostﬁedí ‰koly, dal‰í vzdûlávání a profesionalizace. V prÛbûhu trvání projektu se uskuteãnily tﬁi mezinárodní odborné tematické semináﬁe, na nû v jednotliv˘ch zemích navazovaly národní workshopy. Vrcholem práce bylo vytvoﬁení kurikula vzdûlávacího programu pro zaãínající uãitele a pro jejich mentory. Oba programy byly zaﬁazeny do Comenius and Grundtvig
Training Database a úspû‰nû pilotovány. Na webu projektu je kromû online verzí obou kurzÛ k dispozici metodická pﬁíruãka Mentor Handbook, ve které jsou shrnuty hlavní v˘sledky projektu.
¤e‰itelé prezentovali v˘sledky své práce na dvanácti velk˘ch mezinárodních konferencích a spoleãnû s t˘mem
severoevropské sítû NQT-COME uspoﬁádali v kvûtnu 2012 v Tallinu konferenci Supporting New Teachers in Europe.

 V˘stupy
Kurzy (online): INNOTE Course for Newly Qualified Teachers; Mentoring novice teachers during their
induction period at school – INNOTE Course for School Mentors
Publikace (online): Good Practices for supporting beginning teachers; Mentor Handbook

 Koordinátor
University of Groningen, Nizozemsko

 Partnerské organizace
Dr. Nassau College, Nizozemsko
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
âeská republika
Gymnázium Jiﬁího Gutha-Jarkovského, âR
University of Eastern Finland, Joensuu, Finsko
Joensuun Lyseon Peruskoulu, Finsko
Eszterházy Károly College and Training School,
Eger, Maìarsko

Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
·kola Dr. Milana HodÏu, Slovensko
Univerzita Regensburg, Nûmecko
St. Mariengymnasium Regensburg, Nûmûcko
Univerzita Edinburgh, Velká Británie
Uninversity of Tartu, Estonsko

 Webové stránky projektu
http://jomite.eu/innote

 Kontaktní osoba za PedF UK
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.

Katedra v˘tvarné v˘chovy
Creative Connections
Centralizovan˘ multilaterální projekt Comenius
Projekt ã. 517844-LLP-1-2011-1-UK-COMENIUS-CMP
(2011–2014)

Popis projektu
Tématem projektu je reflexe rÛzn˘ch pohledÛ na evropskou kulturu, kulturní identitu, evropanství a demokracii. Vycházíme ze stanoviska Evropské rady, pro kterou V˘chova demokratického obãana (prÛﬁezové téma
v RVP pro Z·) hraje klíãovou roli v jejích zámûrech a smûﬁování (2009) „…vybavit mladé lidi a dospûlé
dovednostmi a znalostmi, které jim umoÏní se aktivnû podílet na demokratickém Ïivotû a ovûﬁovat svá
práva a povinnosti.“
Dal‰ím inspiraãním bodem je strategick˘ dokument pro vzdûlání, schválen˘ roku 2010, tzv. Soulská agenda
UNESCO, která definuje cíle a cesty rozvoje vzdûlávání a v˘chovy umûním. Jejím hlavním cílem je zaji‰Èovat a poskytovat podmínky pro vyváÏen˘ kreativní, kognitivní, emocionální, estetick˘ a sociální rozvoj
u dûtí, mládeÏe v prÛbûhu vzdûlávání a celoÏivotního uãení. (The Seoul Agenda: Goals for the Development
of Arts Education/UNESCO Road Map for Arts Education. http://www.unesco.org/culture/en/artseducation).
V souãasn˘ch systémech vzdûlávání, zamûﬁen˘ch na v˘kon a efektivitu, postrádáme dostateãn˘ prostor
pro rozvoj tûch stránek kurikula, které se zab˘vají v˘tvarnou/umûleckou tvorbou provázanou s uãením,
jejími kulturními vazbami a jejich v˘znamy. Zjistili jsme, Ïe existují organizace (napﬁ. Global Gateway),
které zprostﬁedkovávají propojení mezi ‰kolami v Evropû, ale neexistuje Ïádná platforma, která by cílenû
vyuÏívala umûní, a zamûﬁovala se tak na vytváﬁení diskuze o tématech vztahujících se konkrétnû ke kultuﬁe, identitû a obãanství. Z toho dÛvodu si v projektu klademe následující otázky: Co je evropská identita a jak se mÛÏe projevovat? Kdo je Evropan? Jak pojmy Evropa, subjektivita, identita, stát, obãan, kultura, umûní chápou Ïáci? Jakou roli hraje Evropa v souãasném politickém, kulturním a umûleckém dûní?
Jakou roli mají obrazy ve zprostﬁedkovávání informací? Jaké obrazy ovlivÀují na‰e pﬁedstavy a na‰e postoje
k Evropû? Jak mohou Ïáci rozvíjet své jazykové a kulturní kompetence? Jak mohou Ïáci rozvíjet svÛj tvÛrãí
potenciál?
Cílem projektu je prostﬁednictvím interaktivních webov˘ch stránek (tzv. The Connected Gallery) otevﬁít
a zprostﬁedkovat tvÛrãí debatu o tûchto tématech, a to mezi Ïáky a jejich ‰kolami v Evropû. Komunikace
by mûla probíhat prostﬁednictvím v˘tvarné a multimediální tvorby ÏákÛ a prostﬁednictvím interpretace
a kritické reflexe vizuálních umûleck˘ch dûl a dal‰ích kulturních artefaktÛ. Z toho dÛvodu se projektu
úãastní i pﬁední v˘tvarní umûlci souãasnosti z âeské republiky napﬁ. David âern˘, Kateﬁina ·edá, Alena Kotzmannová, Eduard Ovãáãek, Jiﬁí David, Veronika Bromová, Jiﬁí Kornatovsk˘ a dal‰í.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v projektu Ïáci i uãitelé dostanou moÏnosti propojit vlastní v˘tvarnou tvorbu s rozvojem komunikaãních dovedností (v˘tvarné v˘povûdi budou hlavní souãástí webov˘ch stránek a komentáﬁe
ÏákÛ budou pﬁeloÏeny vÏdy do v‰ech ‰esti jazykÛ), moÏnost formulovat svou pozici v evropském kulturním kontextu a dále moÏnost její kritické reflexe - moÏnost kriticky nahlédnout své postoje, hodnoty, názory.
Projekt si také klade za cíl podpoﬁit a inspirovat uãitele v jejich práci a poskytnout jim otevﬁené a podnûtné prostﬁedí pro sdílení a zdokonalování profesních zku‰eností napﬁíã evropsk˘mi zemûmi.

 Koordinátor
University of Roehampton, Velká Británie

 Partnerské organizace
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
âeská republika
The National College of Art and Design, Irsko
Univerzita Barcelona, ·panûlsko
Univerzita Lapland, Finsko
Viana do Castelo Polytechnic Institute,
Viana do Castelo, Portugalsko

 Webové stránky projektu
http://creativeconnexions.eu/

 Návaznost projektu
http://www.image-identity.eu/

 Kontaktní osoba za PedF UK
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

Ústav v˘zkumu a rozvoje vzdûlávání
Impact of school inspections on teaching and learning
Centralizovan˘ projekt Klíãová aktivita 1 PrÛﬁezového programu
Projekt ã. 511490-LLP-1-2010-1-NL-KA1-KA1SCR
(2010–2014)

Popis projektu
Národní evaluaãní systémy s rÛzn˘mi prvky akontability pﬁispívají k zaji‰Èování kvality vzdûlávání pro
v‰echny Ïáky. Podoba evaluaãních systémÛ se zemû od zemû li‰í, pﬁesto mÛÏeme pozorovat rostoucí dÛraz
na mûﬁení v˘stupÛ ‰kolního vzdûlávání (národní testování) v tûch zemích, kde doposud národní testování
nebylo zavádûno. V˘razn˘m prvkem evaluaãních systémÛ v Evropû v‰ak jsou jiÏ tradiãnû národní inspekãní
systémy (v âR – âeská ‰kolní inspekce, â·I), které cílí rovnûÏ na zji‰Èování kvality procesÛ vzdûlávání.
V zemích, které se úãastní tohoto projektu (NL, GB, AUT, SWE, CZE, IRL) stojí roãní provoz inspektorátÛ pﬁes
68 milionÛ eur. Inspekãní ãinnost slouÏí k hodnocení kvality ‰kol a ovûﬁuje, zda ‰koly dosahují urãité kvality v oblasti vyuãování a uãení ÏákÛ, v˘sledkÛ vzdûlávání a ﬁízení ‰kol. Cílem projektu je popsat, jak se
inspekãní systémy v uveden˘ch zemích li‰í, stanovit typologii inspekcí a jejich charakteristické prvky. Vycházíme z pﬁedpokladu, Ïe jednotlivé charakteristiky a nastavení národních inspekãních systémÛ mají rÛzn˘
dopad na kvalitu vzdûlávání a podporu rozvoje a zlep‰ování jednotliv˘ch ‰kol. K anal˘ze inspekãních
systémÛ vyuÏíváme jednak studium dokumentÛ, anal˘zy v˘stupÛ â·I, ale pﬁedev‰ím opakované dotazníkové ‰etﬁení mezi ﬁediteli základních ‰kol. S vyuÏitím empirick˘ch dat tak odpovídáme i na otázku, jak je
inspekce v jednotliv˘ch zemích vnímána a jak˘ má dopad na práci ‰kol.

 Koordinátor
University of Twente, Nizozemsko

 Partnerské organizace
Centre for Evaluational Monitoring, University of
Durham, Velká Británie
University of Gothenburg, ·védsko
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
âeská republika
Johannes Kepler University, Rakousko
Dublin City University, Irsko

 Webové stránky projektu
http://schoolinspections.eu/

 Kontaktní osoba za PedF UK
PhDr. David Greger, Ph.D.

Katedra francouzského jazyka a literatury
Module Européen d´accompagnement des étudiants pour la construction
de leur personne
Projekt IP Erasmus
âíslo projektu: 2008-1-FR1-ERA10-02571, 2009-1-FR1-ERA10-09345, 2010-1-FR1-ERA10-16201,
2011-1-FR1-ERA10-25389, 2012-1-FR1-ERA10-36879
(2008–2013)

Popis projektu
V˘sledky evropsk˘ch odborn˘ch studií zamûﬁen˘ch na v˘zkum studentské osobnosti analyzují ﬁadu obtíÏí,
jeÏ provázejí prÛbûh univerzitního studia a mohou vést k neúspûchÛm a k rezignaci. Nejãastûji se jedná
o problémy adaptace, nevhodn˘ v˘bûr studijního oboru pﬁípadnû univerzity, o odli‰né kulturní a spoleãenské návyky vedoucí k neporozumûní akademickému prostﬁedí, obtíÏné socializaci eventuálnû neschopnosti dostát poÏadovan˘m nárokÛm.
V této souvislosti se jeví naléhav˘m podpoﬁit v Evropû rozvoj takov˘ch studijních programÛ, které by se
zab˘valy ‰ir‰ími kompetencemi studentÛ napﬁíã jejich studijními pﬁedpoklady, jejich pracovními a studijními návyky a pedagogick˘mi metodami. Ná‰ Intenzivní studijní program si vzal za cíl vést studenty k lep‰ímu poznání jejich osobnosti a studijního typu, k uvûdomûní si vlastních kulturních a sociálních návykÛ
a moÏností jejich dal‰ího v˘voje a tím studenty podpoﬁit v úspû‰ném vysoko‰kolském studiu.
Spoleãnû s vybran˘mi pracovi‰ti devíti evropsk˘ch univerzit je jiÏ od akademického roku 2007/2008
realizován intenzivní studijní program, specifick˘ multidisciplinární vytvoﬁen˘ na Univerzitû v Avignonu
(pracovi‰tû C.U.F.E.F. – Centre Universitaire de Formation des Enseignants et des Formateurs) ve spolupráci
s dal‰ími evropsk˘mi univerzitními pracovi‰ti, jenÏ byl v prvním tﬁíletém projektu urãen studentÛm bakaláﬁského studia a v dal‰í tﬁíleté etapû potom studentÛm magisterského a doktorského studia.

 V˘stupy
kolektivní monografie: Basco, Louis (dir.) Éduquer en Europe à l’heure de la Postmodernité. Lyon:
Chronique Sociale, 2011.
kolektivní monografie: Basco, Louis (dir.) Ëtre... des valeurs aux pratiques culturelles. Lyon: L´Harmattan,
2013

 Koordinátor
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse,
Avignon, Francie
Centre Universitaire de Formation des Enseignants
et des Formateurs (C.U.F.E.F.)

 Partnerské organizace
National and Kapodistrian University of Athens,
Athény, ¤ecko
University of the Aegean, Rhodos, ¤ecko
Universita della Valle d´Aosta, Aosta, Itálie
Faculdade de Psicologia e de Ciencias da Educacao,
Lisabon, Portugalsko
Humanistinen Ammattikorkeakoulu, Kauniainen,
Finsko
Universitet Jagiellonski, Krakow, Polsko
Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Maìarsko
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
âeská republika
Yerevan State University, Jerevan, Arménie
(od r. 2011/2012)

 Kontaktní osoba za PedF UK
Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF

Katedra germanistiky
Humanistická pedagogika, heterogenita a rozvoj osobnosti
Projekt IP Erasmus
âíslo projektu: IP LLP/AT-230/16/10
(2011–2013)

Popis projektu
Projekt je zamûﬁen na vytváﬁení a prohlubování pedagogick˘ch a odbornû didaktick˘ch kompetencí. Základem kurzu je studium a reflexe odborné literatury z oblasti humanistické pedagogiky, nové zku‰enosti s rÛzn˘mi metodami alternativní pedagogiky a v neposlední ﬁadû reflexe vlastního dûtství a dospívání. DÛraz
je kladen na vztah uãitele a Ïáka, na vizi svého vlastního pedagogického stylu. To v‰e probíhá v mezinárodním kontextu, coÏ v pﬁípadû studentÛ Pedagogické fakulty podtrhává smûrování k budoucí
profesi uãitele cizích jazykÛ. V jednom akademickém roce se projektu zúãastní 5–6 studentÛ/studentek
z katedry germanistiky.

 Koordinátor
Karl-Franzens-Universität Graz, Rakousko

 Partnerské organizace
Pädagogische Hochschule Steiermark, Rakousko
Universita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Slovensko
Uniwersytet Wroclawski, Polsko
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
âeská republika
University of Ljubljana, Slovinsko

 Kontaktní osoba za PedF UK
PhDr. Tamara Buãková, Ph.D.

Oddûlení pro zahraniãní vztahy
Educational Research Methodology in a European Context
Projekt IP Erasmus
âíslo projektu: 2010-1-GB1-ERA10-06483
(2010–2013)

Popis projektu
IP ERMEC je zamûﬁen na komparaci metodologie v˘zkumu v rÛzn˘ch evropsk˘ch zemích. Zapojení PedF do
uvedeného spoleãného programu je pﬁíleÏitostí k porovnání v˘sledkÛ v oblasti doktorandsk˘ch studií na
PedF s v˘sledky doktorandÛ jin˘ch zahraniãních institucí, k zahájení diskuse nad pﬁípravou spoleãn˘ch
mezinárodních vûdeckov˘zkumn˘ch projektÛ ãi k vyhledávání zahraniãních odborníkÛ, které by fakulta
pozvala k pﬁedná‰kov˘m pobytÛm v dal‰ích letech. Úãast na mezinárodních doktorandsk˘ch ‰kolách ERMEC
umoÏÀuje doktorandÛm získat zku‰enosti s prezentací vlastní práce v angliãtinû, zorientovat se v anglické
odborné terminologii, získat zpûtnou vazbu a reflexi vlastní vûdeckov˘zkumné práce prostﬁednictvím ohlasÛ
zahraniãních odborníkÛ.
Ve‰kerá ãinnost je organizována formou skupinové práce. Pûtiãlenné skupiny jsou sestavovány ze zástupcÛ
rÛzn˘ch zemí a je jim pﬁidûlen vedoucí – akademick˘ pracovník z jedné ze zúãastnûn˘ch univerzit, kter˘
práci sv˘ch svûﬁencÛ koordinuje. KaÏd˘ doktorand si v pﬁedstihu pﬁipraví prezentaci o metodologick˘ch
a odborn˘ch otázkách své práce, o které pak obohacuje dal‰í ãleny skupiny a pﬁípadnû mÛÏe i nasmûrovat
jejich v˘zkumné snaÏení správn˘m smûrem.
V jednom akademickém roce se IP ERMEC zúãastÀuje 5 doktorandÛ PedF pod vedením jednoho akademického pracovníka.

 Koordinátor
Sheffield Hallam University, Velká Británie

 Partnerské organizace
Univerzita Karlova v Praze (PedF), âeská republika
Aarhus University, Dánsko
Univerzita Akdeniz, Antalya, Turecko
Pädagogische Hochschule Freiburg, Nûmecko
Sheffield Hallam University, Velká Británie
Tallinn University, Estonsko
University of Helsinki, Finsko
Loty‰ská univerzita Riga, Loty‰sko
University of Ljubljana, Slovinsko
Univerzita v LodÏi, Polsko
University of Tampere, Finsko

 Kontaktní osoba za PedF UK
PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.

Katedra speciální pedagogiky
Children´s Rights for All! Implementation of the UN Convention on the
Rights of the Child for Children with intellectual disabilties
Centralizovan˘ projekt DAPHNE III Justice
Projekt ã. JLS/2008/CFP/DAP/2008-1
(2008–2011)

Popis projektu
Projekt byl zamûﬁen na mapování situace dodrÏování práv dítûte ve dvaadvaceti evropsk˘ch zemích z hlediska dûtí s mentálním postiÏením s pﬁihlédnutím k pûti základním oblastem: ochrana pﬁed zneuÏíváním,
podpora rodiny, deinstitucionalizace, zdravotní péãe, vzdûlání a obecné zapojení dûtí do Ïivota spoleãnosti.
V˘sledky ‰etﬁení vycházejí z ﬁady zpráv jednotliv˘ch zemí, které pﬁipravili odborníci v Rakousku, Belgii, Bulharsku, na Kypru, v âeské republice, Estonsku, Finsku, Francii, ¤ecku, Irsku, Itálii, Loty‰sku, Litvû, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, ve ·panûlsku a ve Velké Británii. Aãkoliv jsme si v roce
2009 pﬁipomnûli jiÏ dvacáté v˘roãí pﬁijetí Úmluvy o právech dítûte OSN (CRC), zprávy jednotliv˘ch zemí
o situaci dûtí s mentálním postiÏením tvoﬁí pomûrnû znepokojiv˘ obraz. V˘sledky na‰eho prÛzkumu ukazují, Ïe implementace CRC z hlediska dûtí s mentálním postiÏením má daleko k uspokojivému stavu ve
v‰ech pûti zkouman˘ch oblastech. Pozornost je sice vûnována oblastem jako vzdûlávání a zdravotní péãe.
Evropské zemû by se v‰ak mûly zamûﬁit také na ostatní témata, jako je zneuÏívání a zapojení dûtí s mentálním postiÏením do bûÏného Ïivota. Navzdory urãitému pokroku a pozitivnímu v˘voji v oblastech vzdûlávání a deinstitucionalizace je stále mnoho dûtí s mentálním postiÏením vzdûláváno pouze v segregovan˘ch institucích nebo umístûno v dlouhodob˘ch pobytov˘ch zaﬁízeních.
Veﬁejnost, vlády i odborníci se shodují v tom, Ïe dûti s mentálním postiÏením jsou v mnohem vût‰ím ohroÏení a stávají se snáze obûÈmi psychického a fyzického násilí, sexuálního zneuÏívání a ‰ikany, a to zejména
v ústavech a ve ‰kolách. Odborníci z jednotliv˘ch zemí nicménû poukazují na v˘razn˘ nedostatek informací,
dat a doporuãen˘ch postupÛ v této konkrétní oblasti. Shrnout stav do vyãerpávajícího zhodnocení je sloÏité vzhledem k nedostatku studií a indikátorÛ. V˘zkum rovnûÏ ukazuje, Ïe ﬁada nutn˘ch opatﬁení byla pﬁijata bez jakéhokoliv pﬁihlédnutí k potﬁebám dûtí s tûÏk˘m postiÏením a/nebo potﬁebou komplexní péãe.
Nedostateãná pozornost je vûnována situaci rodin, které doma peãují o své dûti s mentálním postiÏením.
Zprávy jednotliv˘ch zemí poukazují jak na mezery v podpoﬁe rodinám, tak na nedostatek informací, které
by jim pomohly v péãi a v˘chovû dítûte s mentálním postiÏením, stejnû jako na nedostupnost nebo ‰patn˘
stav komunitních sluÏeb, zejména pak sluÏeb respitních. Pﬁípadové studie shromáÏdûné v rámci tohoto
v˘zkumu ukazují, Ïe diskriminace prostupuje rodinn˘m svûtem zcela bûÏnû. Diskriminovány se cítí jak dûti
s mentálním postiÏením, tak jejich rodiny.
Shrnující zpráva je zakonãena doporuãením krokÛ, které by mûly b˘t pﬁijaty na evropské, národní, regionální i lokální úrovni tak, aby dûtem s postiÏením byly zaji‰tûny rovné pﬁíleÏitosti.

 Koordinátor
Inclusion Europe

 Partnerské organizace
Univerzita Karlova v Praze (PedF), âeská republika
Eurochild

 Webové stránky projektu
http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_CRC/index.html

 Kontaktní osoba za PedF UK
doc. PhDr. Jan ·i‰ka, Ph.D.

 V˘stupy
·I·KA, Jan; LATIMIER Camille (2011) Children’s rights for all! Implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child for children with intellectual disabilities. Inclusion Europe, Brusel 2011.
ISBN 2-87460-126-8
http://inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_CRC/Results/European_Report/EN.pdf
·I·KA, Jan; LATIMIER Camille (2011) Children’s Rights for All: Monitoring the Implementation of the UN
Convention on the Rights of the Child for Children with Intellectual Disabilities
National Report of the Czech Republic. Inclusion Europe, Brusel 2011. http://inclusion-europe.org/images
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