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NOVINKY
Podpora Microsoft
Teams na školách
s MAP
Ve spolupráci s Jiřím Klímou,
pedagogem z VOŠ a SPŠ Jičín,
nabízíme
našim
školám
zavedení,
proškolení
a
individuální
pomoc
s platformou Microsoft Teams
a jejím využití při online výuce.
Forma pomoci bude vytvořena
na míru v rozsahu, jaký daná
škola potřebuje. Je tedy určena
těm, kteří s platformou nemají
žádnou zkušenost, i školám,
které
Microsoft
Teams
využívají, ale rády by své
kompetence rozšířily.
Vzhledem
k individuální
povaze
služby
vyplňte
v případě zájmu či dotazů
nejpozději do 31. 10. formulář,
na jehož základě se s Vámi
spojíme.

VYPLNIT FORMULÁŘ

Supervizní setkání se otevírá novým zájemcům
Opět otvíráme možnost připojit se k superviznímu setkávání ředitelů,
pedagogů, asistentů pedagoga a dalších pracovníků ve vzdělávání
s PhDr. Tomášem Komárkem. Smyslem setkání je pomáhat účastníkům
vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet nová řešení
problematických situací v pedagogické praxi. Témata nejsou dopředu
stanovena, věnujeme se vždy tomu, "co si kdo přinese". Zároveň není
povinností se aktivně zapojit, vítáme i ty, kteří chtějí pouze naslouchat, nebo
zjistit, zda by taková setkání pro něj mohla být přínosem.
Setkání proběhne 19. října 14:30 – 16:30 v přednáškové místnosti jičínského
zámku. Skupina může mít maximálně 12 účastníků. Pro více informací a
přihlášení klikněte ZDE.

Příklady dobré praxe
s distanční výukou
Sbíráme tipy na pedagogy, kteří si na
jaře osvojili online výuku na dálku, pojali
ji zajímavým způsobem a rádi by své
zkušenosti předali dál.
Máte-li tip na příklad dobré praxe z
blízkého i širokého okolí, nebo byste se
sami rádi zapojili do tolik důležitého
sdílení,
napište
nám
na
map@otevrenezahrady.cz. Děkujeme!

Změny v realizačním týmu
MAP
Od nového školního roku budete na
akcích MAP vídat novou tvář. Na pozici
projektového manažera a analytika
projektu nastoupila Ing. Monika
Devátá. Setkáte se s ní především při
komunikaci
ohledně
akčního
plánování.
Manažerkou spolupráce, plánování a
vzdělávacích akcí je nově Bc. Ludmila
Bretová, stálý člen týmu MAP. Ta se
nyní po ukončení rodičovské dovolené
bude projektu věnovat naplno.
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AKTUÁLNĚ V PROJEKTU
Vyhodnocení evaluace za září 2020

Vyhodnocení vzdělávacích akcí

Od 24. srpna do 21. září proběhlo dotazníkové šetření,
jehož cílem bylo zhodnocení dosavadního naplňování
cílů projektu a strategického rámce a také zmapování
situace ohledně informovanosti a propagace projektu.
Děkujeme všem, kteří se do evaluace zapojili.
Informace, které jsme získali, nám poskytly zpětnou
vazbu nezbytnou pro zlepšování naší práce. Výsledky
dotazníků
jsme
zpracovali
do
prezentací,
které si nyní můžete prohlédnout i Vy:

Prohlédnout si také nově můžete vyhodnocení
vzdělávacích akcí, které proběhly v rámci našeho
projektu ve školním roce 2018/19 a 2019/20.
Dozvíte se, kolik akcí proběhlo a jaká byla účast ze
strany pedagogů, žáků i veřejnosti. Díky prezentaci
také uvidíte, jak byla naplněna poptávka
vzdělávacích akcí vzešlá ze strany koordinátorů a
členů pracovních skupin.

Prohlédnout vyhodnocení evaluace

Prohlédnout vyhodnocení vzdělávacích akcí

Jak jsme se vzdělávali

Aktualizace ročního
akčního plánu

(více o tom, jak probíhaly jednotlivé akce se dozvíte po rozkliknutí odkazu)

Stále probíhá aktualizace
ročního akčního plánu
2019/2020.
Prosíme koordinátory, kteří
tak ještě neučinili, aby
zkontrolovali
projektové
záměry za svou školu
a vyplnili chybějící údaje.
Vše potřebné najdete na
našem webu
klikněte ZDE

O prázdninách a v měsíci září proběhlo celkem osm vzdělávacích akcí. Své zastoupení
měl náš region na červencové Letní škole Velehrad na semináři Činnostní učení Čj
v 1. ročníku. Přímo v Jičíně pak uprostřed prázdnin a pak znovu na začátku září
proběhl seminář seznamující s metodou instrumentálního obohacování podle prof.
Feuersteina. V knihovně byly pak prostřednictvím semináře Michaely Sehnalové
pedagogům
představeny
knižní
novinky
pro
děti
a
mládež.
Společně s více než dvaceti řediteli a jejich zástupci jsme 10. září zahájili dlouhodobý
kurz Ředitel koučem, který potrvá do dubna roku 2021. A 15. září jsme přivítali
Boba Kartouse, který nám nabídl zajímavý pohled na téma rovného přístupu ke
vzdělávání.
Konferenci společnosti INFRA k předškolnímu vzdělávání, na kterou 23. září
plánovalo vyrazit přes dvacet zájemců z našeho území, bohužel ovlivnila
epidemiologická situace. Náhradou za zrušenou účast bude alespoň videozáznam
z konference.
Zájemcům z našeho území jsme také nabídli účast na semináři Efektivní spolupráce
s asistentem pedagoga, kterou na konci září pořádalo Školské zařízení pro DVPP KHK,
pracoviště Jičín.

SLEDUJTE NÁS NA NAŠEM FACEBOOKU
Vzděláváme(se) na Jičínsku
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V pracovních skupinách rezonuje téma distanční výuky
V měsíci září proběhla dvě setkání pracovních skupin – pro čtenářskou gramotnost a pro rovné příležitosti.
Na obou hrálo důležitou roli téma distanční výuky, které je pro pedagogy stále velmi aktuální. Pozvání na setkání
PS pro čtenářskou gramotnost 22. září přijal Mgr. Michal Urbánek z nakladatelství Fraus. Přivezl s sebou nejnovější
nabídku učebnic a představil novinky v oblasti interaktivního vzdělávání a platforem pro distanční výuku.
Týden na to proběhlo setkání PS pro rovné příležitosti, které navazovalo na seminář Boba Kartouse.
I zde se stočila diskuze na distanční výuku a nastavení rovného přístupu vzdělávaní za situace, že k výuce na dálku opět
dojde. Důležitým bodem programu bylo i vyjádření k navrhované novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. k inkluzi.
NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÁ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN: PS pro financování 6.10. (online),
PS pro matematickou gramotnost 20.10., PS pro čtenářskou gramotnost 3.11., PS pro rovné příležitosti 10.11.

NEJBLIŽŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE s MAP II
Více informací se dozvíte po rozkliknutí názvu. Na akce, které nejsou odkazem, se již nelze přihlásit.
Zvláště vzhledem k aktuální situaci jsou změny programu vyhrazeny a budou se odvíjet od aktuálních opatření.

8. 10.

Storytelling – program pro žáky
MgA. Martin Hak

08:00,09:00,
10:00,11:00

Knihovna Václava Čtvrtka

8. 10.

Storytelling – seminář pro pedagogy
MgA. Martin Hak

14:00 – 17:00

Knihovna Václava Čtvrtka

12. 10.

Kurz Ředitel koučem – 2. setkání

09:00 – 16:00

Zasedací místnost SPC a
PPP Jičín

19.10.

Supervizní setkání
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek

14:30 – 16:30

Přednášková místnost
jičínského zámku

12.11.

Kurz Ředitel koučem – 3. setkání

09:00 – 16:00

Zasedací místnost SPC a
PPP Jičín

16.11.

Formativní hodnocení – Jak vést žáky k
smysluplné sebereflexi a jak žáky hodnotit

08:00 - 16:00

Masarykova ZŠ a MŠ,
Železnice

Nový termín z původního 9. dubna 2020

19.11.

Seminář "Jak na čtenářské workshopy"
Klára Smolíková

14:00 - 16:30

Knihovna Václava Čtvrtka

20. - 21. 11.

Seminář Čteme s nečtenáři
Mgr. Kateřina Šafránková, Mgr. Květa Krüger

10:00-17:30
8:30-13:30

Knihovna Václava Čtvrtka

25.11.

Seminář Líný učitel
Robert Čapek, Ph.D.

09:00 - 16:00

Přednášková místnost
jičínského zámku

25.11.

Robert Čapek, Ph.D. beseda pro veřejnost

17:00 – 19:00

Přednášková místnost
jičínského zámku

přihlašování není nutné
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TIPY ODJINUD
Zprostředkováváme zajímavé tipy na akce a projekty pro školy mimo MAP,
názvy jsou zároveň odkazem pro více informací

MAPY GRAMOTNOSTÍ PPUČ NPI ČR - Kampaň Gramotnosti pro život (projekt PPUČ NPI ČR)
❖ Projekt hledá školy a organizace, které se věnují efektivní a dlouhodobé podpoře učitelů MŠ a ZŠ v rozvoji matematické,
digitální a čtenářské gramotnosti
ONLINE SETKÁNÍ "Vzdělávání zaměřené na gramotnosti v době korony" (projekt PPUČ NPI ČR)
❖ 8. října od 15:00 do 16:30 hodin
Online konference KLIMA ŠKOLY (NIDV)
❖ 13. října od 9:00 do 16:30
❖ konference pro ředitele a jejich zástupce
Kampaň obyčejného hrdinství, Ekoškola
❖ Projekt pro ZŠ s cílem ukázat žákům, že nejsou ve snaze zlepšovat životní prostřední sami a že i malá změna se počítá
❖ Konkrétní a jednoduché výzvy, které jde splnit i z domova
Podpora škol v online vzdělávání na skolysobe.cz (iKAP)
❖ Seminář GOOGLE SUITE pro začátečníky a mírně pokročilé - 16. října, 09:00-16:00
❖ Individuální podpora s online vzděláváním
❖ Webináře na aktuální témata
Nabídka zvýhodněného hardwaru a konektivity pro ZŠ od O2
❖ za příspěvek MŠMT (20 000 Kč) má škola možnost získat dva notebooky s bezdrátovým připojením od společnosti O2

Dotační programy KÚ KHK
Krajský úřad Královéhradeckého kraje na
zasedání zastupitelstva schválil podmínky
pro vypsání grantových výzev do oblasti
rozvoje vzdělávání pro rok 2021
v obdobných oblastech jako pro rok 2020:
Rozvoj nadání, Etická výchova ve školách,
Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace
ve vzdělávání. Vyhlášení výzev sledujte ZDE.

Chybělo Vám něco v bulletinu?
Máte dotazy či připomínky k našemu projektu?
Chcete se zapojit do pracovních skupin?

DEJTE NÁM VĚDĚT
map@otevrenezahrady.cz
hlavní manažer projektu – Mgr. Kamila Kabelková
spolupráce, koordinátoři, publicita – Bc. Ludmila Bretová
pracovní skupiny – Lenka Veselá, DiS.
vzdělávací akce - Mgr. Michaela Sehnalová
projektový manažer a analytik – Ing. Monika Devátá

