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ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM 

CZ.1.07/1.1.03/02.0095 

Projekt je realizován v období  od 1.11.2009 do 30.6.2012. 

V době klesajícího zájmu žáků o obsah vzdělávání je třeba 
zaváděním nových forem a metod práce zvýšit motivaci a 

aktivní zapojení žáků do vyučovacího procesu. Jako 
nejvhodnější a pro žáky atraktivní způsob výuky spatřujeme 
užítí metod prožitkového a projektového vyučování. 
 
Projekt je zaměřen na podporu aktivního rozvoje klíčových 
kompetencí žáků ( kompetence k učení, kompetence k řešení 
problémů,kompetence komunikativní, kompetence sociální a 
personální, kompetence občanské a kompetence pracovní). 
 
V rámci aktivit projektu sami žáci pracují na přípravě expedic 

na zajímavá místa východních Čech. Jako cílové lokality byly 
vybrány např. Krkonoše, Orlické hory, Pardubicko, 
Královéhradecko, Jičínsko, Českotřebovsko, Orlickoústecko, 
Náchodsko a řada dalších. Při výběru destinací bylo přihlíženo k 
možnostem začlenění environmentální výchovy. 



 
 

 
 
 

 

  
 

Cílovými skupinami projektu jsou žáci a pedagogové školy. 
 
V průběhu expedic žáci navštěvují cílová místa, ověřují si 

informace,které získali v průběhu přípravy expedice, pořizují 
materiál pro svou další práci. Následně ve škole hodnotí 
přípravu a průběh expedice a zpracovávají získané informace a 
materiály. Výsledky své práce prezentují v projektových dnech 
a v tištěných i digitálních materiálech. 
 

   

Expedice „Památné stromy“ Expedice „Krkonoše“ 

Projektový den 21.4.2010 Projektový den 22.6.2010 



 
 

 
 
 

 

Pedagogové v rámci projektu zvyšují své odborné znalosti a 

dovednosti ve vedení pedagogického procesu s žáky, třídí 

dosavadní zkušenosti ve světle nově získaných vědomostí. V 

diskuzích o metodách a inovaci školního vzdělávacího programu 

rozvíjejí komunikační dovednosti a získávají podklady pro 

sebehodnocení v pedagogické praxi. Jsou podporováni v dalším 

profesním růstu a obohacováni novými nápady a inspiracemi 

pro svou práci. 

  

V projektu je počítáno s vytvořením podnětného pracovní 
prostředí – vytvoření nové učebny – ŠKOLNÍHO 

INFORMAČNÍHO CENTRA – vybavené interaktivní tabulí, 
notebooky a příruční knihovnou.  
 
Výstupy projektu jsou uskutečněné expedice, projketové dny 
pro žáky školy a veřejnost, zásobník metod aktivního vyučování 
a inovace školního vzdělávacího programu. 

Expedice „Po stopách energie“ Příprava na prezentaci 


