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Proč mluvíme o polytechnickém vzdělávání?

Projekt P-KAP je zaměřen na podporu vzdělávání na středních a vyšších

odborných školách a akcentuje soulad se vzdělávací strategií MŠMT. Má

za cíl zajistit metodickou a supervizní podporu při využívání akčního

plánování na úrovni kraje i škol.

Jedním z podporovaných klíčových témat projektu, tzv. oblasti intervence

je polytechnické vzdělávání, které v obsahuje vzdělávání přírodovědné,

technické a environmentální a zároveň je tématem průřezovým, které

v sobě zahrnuje všechny úrovně vzdělávání.



Proč mluvíme o polytechnickém vzdělávání?

Klíčová témata:

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, *

 Podpora polytechnického vzdělávání, *

 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů,

 Rozvoj kariérového poradenství, *

 Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání,

 Podpora inkluze,

 Infrastruktura SŠ a VOŠ.

Nepovinná témata:

 Rozvoj výuky cizích jazyků,

 ICT kompetence,

 Čtenářská a matematická gramotnost.

* Průřezová témata úrovněmi vzdělávacího systému



Proč mluvíme o polytechnickém vzdělávání?

Koncept slučování technického a přírodovědného vzdělávání je

uplatňován v celosvětovém měřítku, např. v podobě tzv. STEM přístupu

(Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Environmentální vzdělávání na první pohled není součástí STEM

konceptu, ani není v jiných dokumentech uváděno společně se zbylými

dvěma oblastmi, nicméně svou charakteristikou i obsahem zasahuje do

přírodovědných a technických oblastí.



Co je obsahem polytechnického vzdělávání?

Podpora polytechnického vzdělávání (dále jen PV)

PV je definováno jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých

principech a odvětvích výroby, znalosti a dovednosti z technických

a jiných oborů.

Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření

pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném

a později i pracovním životě.

Toto je vázáno na souhrn vědomostí, dovedností a zkušeností ve

členění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení.



 rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat

správné pracovní postupy a návyky,

 rozvíjet znalosti v přírodovědné oblasti a oblasti environmentální
(zaměření na předměty chemie, přírodních věd, fyziky,…),

 rozvíjet spolupráci, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti,

 podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit,

 posilovat zájem nejen o technické obory, ale i o přírodovědné,

environmentální obory.

Co je cílem polytechnického vzdělávání?



TIMSS

 předmětem zkoumání je kurikulum v přírodovědných předmětech

a matematice, tak jak je definováno na úrovni vzdělávacího systému,

 provádí se u žáků 4. a 8. ročníků,

 realizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA).

PISA 

 zaměřen především na zjištění praktických znalostí a dovedností žáků

a jejich schopnost použít je v běžném životě,

 provádí se u patnáctiletých žáků v oblasti čtenářské, matematické

a přírodovědné gramotnosti,

 realizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Mezinárodní šetření k polytechnickému vzdělávání



Aktuální témata k řešení v polytechnickém vzdělávání

Spolupráce mezi subjekty poskytující vzdělávání a jejich financování

• preprimární – primární – sekundární – terciální vzdělávání

• střediska volného času a centra poskytující DV

• inovační centra, science centra, centra EVVO, zaměstnavatelé

Nastavení systému spolupráce mezi subjekty při předvídání

kvalifikačních potřeb

Provázání na NSK – karierový poradce pro vzdělávání a profesní

dráhu, instruktor praktického vyučování, zavedení mistrovské zkoušky)

Legislativa (kvalifikační požadavky, financování)



Aktuální témata k řešení v polytechnickém vzdělávání

 Malá podpora PV na ZŠ (MŠ) 

 Obraz PV u veřejnosti

(rodičů, dětí) - resp. pohled na výkon technických pracovních pozic

 Nízká kvalita žáků, studentů, pedagogů

 Zájem pedagogů o DV x potřeby pedagogů x nabídka trhu

 Zájem ze strany zaměstnavatelů



Aktuální témata k řešení v polytechnickém vzdělávání

 Turbulentní vývoj technologií X zavedení novinek do výuky (ŠVP)

 Materiálně – technické vybavení

 Obsah a formy moderní výuky

 Vzájemné propojení všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných

předmětů a odborné praxe

 Zvýšení podílu praktického vyučování na pracovištích



Děkuji všem za pozornost 

a přeji hezký zbytek dne.

tomas.cimbalnik@nuv.cz

+420 602 421 243


