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Informační bulletin projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín II

Skupina místních lídrů se rozrostla
o další členy i nového vedoucího
AKTIVITA MÍSTNÍCH LÍDRŮ
Ke konci roku došlo k "oživení" Pracovní skupiny místní lídři.
Setkání, na kterém se představil i nový vedoucí skupiny Jiří
Jína, proběhlo v podvečer 26. listopadu. Možnost připojit
se do skupiny byla otevřena novým zájemcům, skupina
se díky tomu rozrostla z původních 3 na 10 členů včetně
vedoucího. A i když setkání proběhlo online, podařilo
se vytvořit příjemnou a tvůrčí atmosféru.
Protože se aktuálně připravuje plán vzdělávacích akcí
na příští kalendářní rok, byli místní lídři do procesu plánování
zapojeni a spolu s realizačním týmem MAP konzultovali, jaké
akce doporučují uskutečnit.
Místní lídři se také věnovali tématu místně zakotveného učení
a možnostem podpory jeho zařazení do výuky na školách
v našem regionu, nebo nad možnými aktivitami spolupráce
škol či aktivity "Otevřeno", které se momentálně kvůli vládním
opatřením zcela zastavily. Členové skupiny přidali hned
několik nápadů na aktivity tohoto typu, které by mohly být
v rámci projektu MAP podpořeny. Těšíme se, že se po novém
roce pustíme do jejich plánování. Termíny setkání místních
lídrů v roce 2021najdete na straně 3.
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Vážení a milí příznivci
našeho projektu,
s koncem kalendářního roku Vám
přinášíme shrnutí toho nejdůležitějšího,
co se nám společně za poslední tři
měsíce podařilo uskutečnit, a to i v době,
která spolupráci příliš nenahrává.
Víme, že byl pro Vás všechny tento rok
velmi náročný. Díky naší práci ale víme
i to, jak jste se těchto nečekaných výzev
nezalekli a udělali jste pro své žáky
maximum.
Za to bychom Vám touto cestou chtěli
poděkovat a skutečně ocenit Vaši píli,
ochotu se vzdělávat, učit se novým
věcem a hlavně to nevzdávat.
I my se snažíme vyhlížet k novému roku
optimisticky a těšíme se,
co společně vytvoříme pro to, aby byl náš
region místem, kde je radost se
vzdělávat.
Děkujeme Vám všem za spolupráci
a těšíme se na Vás v novém roce
Tým projektu
MAP pro ORP Jičín

Vzděláváme-se na Jičínsku

V říjnu zasedal
Řídicí výbor MAP
Mezi
seznam
podzimních
videokonferencí MAP se zařadilo i jednání
Řídicího výboru MAP, který zasedal ve
čtvrtek 22. října. Členům výboru byly
představeny
výsledky
evaluačních
dotazníků ze začátku školního roku,
vyhodnocení vzdělávacích akcí a na
programu bylo i představení aktivit
projektu pro následující období.

S online výukou v MS
Teams jsme pomohli
jedenácti školám
S návratem distanční výuky jsme ve
spolupráci s Jiřím Klímou, učitelem SPŠ
a VOŠ Jičín, nabídli školám zavedení
platformy Office 365 a proškolení v MS
Teams. Na naši nabídku postupně
reagovalo jedenáct škol a celkem bylo
proškoleno více než 650 pedagogů.
Na sedmi školách, které projevily o službu
zájem nejdříve, se ve většině podařilo
zorganizovat školení do konce října.
Na začátku listopadu pak po dohodě s
místostarostou Jičína Petrem Hamáčkem
proběhlo za podpory MAP proškolení na
všech čtyřech jičínských základních školách.
Přestože v tomto případě měli mnozí
učitelé s MS Teams již nějaké zkušenosti,
nově získané dovednosti je obohatily
směrem ke kvalitnější online výuce.
Školení byla rozdělena do čtyřech kurzů.
Jejich hlavním benefitem byl především
lektor nejen s dobrými IT znalostmi, ale
hlavně zkušenostmi z pedagogické praxe.
Díky tomu se mohl zaměřit na skutečné
potřeby pedagogů a předat praktické tipy,
jak si s online výukou přes MS Teams
poradit. Více čtěte na našem webu.
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I my učíme online
VZDĚLÁVÁNÍ
V rouškách, ale stále ještě naživo, jsme se 8. října v jičínské knihovně učili
vyprávět příběhy s Martinem Hakem. Storytelling, který rozvíjí v žácích bez
ohledu na vyučovací předmět schopnost empatie, představivosti a fantazie,
si pedagogové osvojili během semináře, připraven byl ale i program pro žáky.
Po něm se nám otevřel velký nový svět – vzdělávání online. Ačkoliv jsme s tím
doposud neměli téměř žádné zkušenosti, rozhodli jsme se to nevzdávat
a plánované akce uskutečnit alespoň na dálku. Jsme moc rádi, že se nám ve
spolupráci s lektory podařilo toto naše přání naplnit.
Z plánovaných vzdělávacích akcí se tak nemohla uskutečnit pouze beseda pro
veřejnost s "Líným učitelem" Robertem Čapkem a dvoudenní seminář
Čteme s nečtenáři, který se bez osobního setkání neobejde. Pro češtináře jsme
ale mohli nabídnout alespoň online seminář Jak na čtenářské workshopy.
Inspirací, jak skvěle zvládnuté mohou být online přednášky a diskuze, pro nás
byla účast na konferenci Úspěch pro každého žáka a konferenci pro učitele
českého jazyka od nakladatelství FRAUS.
Abychom pomohli pedagogům s distanční výukou, nabídli jsme v listopadu tři
webináře s praktickými tipy na její zvládnutí. Webináře s didaktickými tipy k výuce
online, které vedly lektorky Lucie Rohlíková a Vanda Vaníčková, získaly
od účastníků skvělá hodnocení.
Třetí webinář byl pak konkrétně zaměřen na tvorbu únikových her a vedl ho
učitel Jiří Jína ze ZŠ Jičín, Poděbradova. O webinář projevilo zájem víc než pět set
učitelů ze všech koutů naší republiky. Proto jsme se spojili s partnery Učíme
online, kteří akci pro velký počet zájemců technicky zajistili.
Seminář formativního hodnocení od společnosti JOB se měl odehrát už na jaře,
nakonec ale i u něj došlo k převedení do online prostoru. I s tím se však lektorky
úspěšně vypořádaly a my už připravujeme další, navazující setkání k tomuto
tématu.
Na dálku se nakonec podařilo uskutečnit i dva plánované kurzy – Seminář Líný
učitel s Robertem Čapkem a dvě pokračování kurzu Ředitel koučem.
I když nám online vzdělávání nabízí určité benefity - například možnost spojit
se s lektory z větší vzdálenosti, přidaná hodnota osobních setkání je stále
převyšuje a doufáme, že se k nim budeme moci brzy vrátit.
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Co se naučíme v novém
roce?

O pracovní skupiny je zájem
i v online prostředí

VZDĚLÁVÁNÍ

PRACOVNÍ SKUPINY

V novém kalendářním roce pozveme do Jičína
skvělé lektory a nabídneme Vám účast
na zajímavých seminářích, besedách i na hned
několika kurzech.
Zatímco budeme pokračovat v setkávání kurzu
Ředitel koučem a navážeme na listopadový
seminář k formativnímu hodnocení, nově
budeme otevírat ucelený kurz Učitel 21. století
od společnosti JOB, kde se zaměříme
především na metody aktivního učení,
efektivní komunikaci a formativní hodnocení.
Pro ty, kteří se formativnímu hodnocení chtějí
věnovat ještě více intenzivně, připravujeme
další samostatný kurz o 4 setkáních k tomuto
tématu, a pokud se bude situace dobře vyvíjet,
a my se konečně budeme moci setkávat
osobně, rádi do Jičína pozveme i lektory kurzu
typologie osobnosti MBTI.
Stále doufáme i v konání letos zrušeného
semináře Čteme s nečtenáři a v květnu
se těšíme na další setkání s Bobem
Kartousem.
Letošní rok nás naučil, že se věci mění velmi
rychle,
neplánovat
by
ale
znamenalo
rezignovat na naději ve zlepšení, a to nám
určitě není vlastní.
Proto se těšíme na vše, co nás v novém roce
čeká, a Vy brzy můžete očekávat první
možnosti přihlašování.

I napříč pracovními skupinami rezonuje stejné
téma, jako v celém školství - distanční výuka.
Právě v době zásadních změn ve vzdělávání,
které letošní rok přinesl, se ukazuje, jak přínosné
pracovní skupiny jsou. I když se nevidí osobně,
jejich členové se setkávají v hojných počtech
a sdílení zkušeností souvisejících s vládními
opatřeními je velmi vítáno. Zatímco PS
financování
se
zabývala
a
stále
zabývá
vybaveností domácností sociálně slabých rodin
technikou k výuce nebo třeba ztrátou příjmů škol
z pronájmu tělocvičen, pracovní skupiny pro
rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti
si předávají praktické tipy, jak lépe distanční
výuku zvládat. Na setkání skupiny pro rovné
příležitosti
dominovalo
téma
prevence
a možností, jak ohroženým dětem a rodinám
v nelehké době pomoci. Představeny tak byly
online preventivní aktivity kraje, i nabídka pomoci
rodičům, žákům i pedagogům od PPP a SPC Jičín.

HARMONOGRAM SETKÁVÁNÍ
PRACOVNÍCH SKUPIN V ROCE 2021
Setkání proběhnou v čase od 16:00, setkání místních lídrů od 16:30.
Místo konání bude vždy včas upřesněno.
Děkujeme, že si rezervujete tyto termíny. Najdete je i v kalendáři na našem webu.

PS financování
2.února, 11. května, 21. září, 7. prosince
PS čtenářská gramotnost
12. ledna, 9. března, 8. června, 12. října
PS matematická gramotnost
16. února, 20. dubna, 14. září, 9. listopadu
PS rovné příležitosti
19. ledna, 23. března, 25. května, 19. října
PS místní lídři
14. ledna, 4. května, 5. října
(od 16:30)
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SLEDUJTE NÁS NA NAŠEM FACEBOOKU
Vzděláváme-se na Jičínsku

TIPY ODJINUD
ZPROSTŘEDKOVÁVÁME ZAJÍMAVÉ TIPY NA AKCE A PROJEKTY PRO ŠKOLY MIMO MAP

Webináře Učíme online
Zdarma webináře s různými tématy zaměřené na online výuku
Webináře je také možné shlédnout ze záznamu na YouTube
Nejbližší akce:
15. 12. 2020 od 17:00 Pro ředitele: Vzájemné učení a kolegiální podpora ve škole
27. 1. 2021 od 20:00 Motivace, potřeby a bezpečné prostředí pro efektivní učení

Seminář Klima školy projektu KAP
Seminář s workshopy pro ředitele a pedagogy SŠ a ZŠ v Královéhradeckém kraji
12. ledna 2021, Hradec Králové (případně online)
Přednáška Děti v pasti sociálních sítí, Prezentace poskytovatelů sociálních služeb, přednáška OSPOD a spolupráce se školami,
workshopy - supervize, třídnické hodiny, aktivity pro dobré vztahy ve třídě
Kapacita je omezena, přihlášení nejpozději do 5. ledna 2021 ZDE
Více informací na našem webu

V podpoře školství v kraji bude pokračovat nový
náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek
Ve čtvrtek 19. listopadu se na setkání zástupců ORP
a realizátorů MAP představil nový náměstek hejtmana
zodpovědný za oblast školství a sportu Arnošt Štěpánek.
Prostřednictvím
videokonference
vyjádřil
svůj
zájem
na zkvalitňování vzdělávání v našem kraji a podpořil projekty
MAP. Už na samotném setkání od zástupců jednotlivých MAPů
zazněly některé připomínky týkající se především aktuální
situace na školách ve vyloučených lokalitách, vybavení technikou
k distanční výuce nebo práce s rodiči.
Že mají školy svou podporu v senátu potvrdil na setkání
přítomný senátor Jan Grulich, ředitel základní a mateřské školy
v Dobřanech.
Nový náměstek Arnošt Štěpánek naváže na práci Martiny
Berdychové, která nyní přebrala oblast sociálních věcí, kultury
a cestovního ruchu. Bude nadále s projekty MAP spolupracovat
a setkávat se s jejich realizátory.

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
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