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Yážená paní docentko,
vnávaznosti na,,Příkaz ministra č. l3/20ll" (dále jen,,PM"), kterjrrn se stanovuje
,,Postup certifikace Metodik a Památkoých postupů Ministerstvem kultury (MK) jako
uznatelných qýsledků výzkumu, experimentálního qiwoje a inovací a stanol,rrje se postup
ve věci r,ydání stanoviska poskytovatele k r,yužitelnosti qýsledku Specializovaná mapa
s odborným obsahem na straně poskytovatele - MK", byly Vašíinstitucí předloženy
ke schválení metodiky s názvem ,,Metodika 1 - pro mateřské školy, Metodika 2 - pro
základni školy, Metodika 3 - pro střední školy k řešenémuprojektu účelovépodpory
vedenému pod názvem ,,YzděIávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na
mulzea, galerie a školý' vedeného pod identiťftačnímkódem DFllP0lOWO2s. Předložená
dokumentace k metodice byla posouzena a na tomto základě Ministerstvo kultury ČR, ;ako
orgán státní správy, lyjádřilo souhlas s vydáním osvědčení pro výše uvedené metodiky jako
výsledek ýzkumu a vývoje ve vazbě na cíle ýzkumného projektu,,DFllP0loW025".
Příjemce účelovépodpory v rámci aplikovaného vlizkumu je povinen ve smyslu
ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 13012002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního wývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonŮ (zákon o podpoře ýzkumu a vlvoje), v platném znění, uzavřit s uživatelem ýsledků
smlouvu o vy,tlžtti ýsledků, kterou následně předloží posky.tovateli nejpozději

před ukončením řešeníprojektu.
S pozdravem

Ing. Martina Dvořáková
ředitelka odboru v,ýzkumu a vývoje

Příloha:
Osvědčeníč. 8 k certifikované metodice - ,,Metodika 1 - pro mateřské školy, Metodika 2
pro základrtt školy, Metodika 3 - pro střední školy (vč. přílohy č. 1) - l x

Příloha č. 1 (k Osvědčeníč. 8)
Dostupnost qistupu na weboqých stránkách www,gamuedu.cz

Metodika je urČena Pro vYučující,žáky^Mi,.r9, SŠ pro
a
galerie a muzea spolupracující
s|rtrněm Škol. Metodika shrnuj e z2kl_adn prin"ipy galerijní
a muzejníedukace pro
: ]-*1"
) Jedná
MS, které rontádív rovinách obecnýcň zásad,.
se o:
a) diskursivní model edukaČníchprogramů (analýza diskursu
a reflexivní dialog, učení
v.kontextectr, objektové učení,výtvarná tvorba/diskursivní
rryltvarné dílny)
b) třílstupňor,} časov} mo del (ško la- galerie/muzeumsto ú)
c) ProPojení ruzných sloŽek lývainého umění a daBíóh forem
umělecké, designérské a
urněleckořemeslné tY9rbl a tím spojených kulturních
kontextů
v
edukační
mezipředmětový
celek s reflexivní (edukativnrJ9 složkou.

Okruh uživatelů- specifikace
A) nro individuální potřeby
- učitelůna mateřských, základních a středních
školách,

-

studentŮ uČitelstvílývarné

výchovy, studentí kurátorských programů, studentů
pedagogických programů uměleckých škol,- vedoucích edukaČruch a lektorských oddělení,
lektorů a kurátorů vzdělávacích programů,
- kurátorů výstav a sbírek,
- managementu škol, galerií amlyeí.
B) kulturním institq§Ím .(obecně ealqTií4r.a muzeím), a
to především těm, které nemají
početnéedukačníodděleníupe.t@uspoluprácisrryrrčujícímizeškol,
ale i těm, které mají vlastní edukaČnípracovníky v dostateěném
počtu a vyvíjejisvé vlastní
programy)
C)

vání

rro Pr I§ru§Ily
dokumentRámcoývzděIávacíp@oRVPpropředškolnívzděIáváni

p.á'rv,

r
výzkumný ústav pedagogický
::J:"1Ť
:Jff:ry]*!T^::?bP:li
9:]:;,"i.ly|
vPraz,e,.2004),
pro RVP základní vzděláiáru
1oare';en RVp pro Zy) a;r61ffiÍr"i]
evmnaziich (dále jen Rvp pro Gv) se jedná primárně o oblast umění a í<uftura,
vzdělávací
obor V;ýtvarná ýchova s mezipředmětovými iazbami"u
oururti ČŇk;;ioi.eoo.t a Jazyk
a jazYková komunikace, nebo jako součásti pruřezoých témat (zejm.
osobnostní a sociální
výchova, multikulturní a multimediální výcilva), nebá jako
speciťrcképrogramy rozšířeného

vlrrČování ve výtvarné výchově pro RVi' pro .Ákludní"uměleck
é vzděIává"i ráai" ;", Řťň
vzdětávání v oblasti kulturní a viruálni gramotnost i. (viz
j}ft"*í
|::^.7:)::::Y_i:
http.,l/nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy)
D) inStitucírn^ lchi^rqiíoim sa nynf^o_í _.
u
zaměření
např.
středním pedagogickým školám, pedagogickým fakultárr1
fakultám humanitních studií,
fakultám sociálních a vizuálních studií, studentům specializovaných
programů
s pedagogickým zaměřením na VŠUP,AVU a
DAMU.

ká
otganizace dětí a mládeže.

ání (střediska volného času, školníkluby, družiny),

