Implementace Krajského
akčního plánu Kraje Vysočina I

Letní škola
pro pedagogické koordinátory projektu
„Učíme se ze života pro život“
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19. – 21. 9. 2018
OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina

KONTAKTY NA REALIZAČNÍ TÝM
Projektová manažerka:

Mgr. Lucie Líbalová libalova.l@kr-vysocina.cz

Finanční manažerka:

Mgr. Dita Voborská voborska.d@kr-vysocina.cz

Finanční manažerka II:

Ing. Tereza Nováková novakova.t@kr-vysocina.cz

Odborná asistentka:

Mgr. Zuzana Pýchová pychova.z@kr-vysocina.cz

Vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu:
RNDr. Kamil Ubr ubr.k@kr-vysocina.cz

Vedoucí Oddělení rozvoje vzdělávání:
Ing. Jana Hadravová, MPA hadravova.j@kr-vysocina.cz
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KONTAKTY NA REALIZAČNÍ TÝM
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Projektová manažerka:

Bc. Zuzana Melicharová melicharova@pkvysocina.cz

Odborná metodická garantka aktivizačních nástrojů:

Ing. Adéla Zvolánková zvolankova@pkvysocina.cz
Odborná metodická garantka transferových nástrojů:
Bc. Iveta Rabasová rabasova@pkvysocina.cz
Technický pracovník pro správu nástrojů na webovém úložišti:
Ing. Jiří Kubera kubera@pkvysocina.cz
VYSOČINA EDUCATION
Odborný metodický garant řízení změny a rozvoje kariérového poradneství:
Mgr. Roman Křivánek krivanek@vys-edu.cz

20.09.2018
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PROGRAM SETKÁNÍ

Dopoledne:
1. Aktuální stav projektu
2. Realizace projektových aktivit na školách
3. Finanční stránka projektu, veřejné zakázky
Odpoledne:
1. GDPR, obsluha chytrých telefonů, provizorní úložiště
pro ukládání metodických nástrojů
2. Tvorba metodických nástrojů
3. Role Vysočina Education v projektu, Cesta
k pedagogickému leadershipu, Vedení komunit
vzájemného učení
20.09.2018
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Učíme se ze života pro život
Aktuality:

 13. 8. 2018 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 rozesílání zálohových plateb partnerům

 19. – 21. 9. 2018 konání letní školy pro pedagogické
koordinátory („povzbuzovatele“) v Univerzitním centru
v Telči
 2. 10. 2018 – setkání metodiků projektu
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Učíme se ze života pro život
Aktuality:
 Uzavírání smluv o výpůjčkách
 mobilní telefony
 pomůcky EVVO
 publikace „Řízení změny“

 Realizace veřejných zakázek





mobilní telefony (ukončena)
zajištění ubytování a stravování na letní školy (ukončena)
webový portál
evaluace
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Projektové aktivity
KA 1 – Řízení projektu
KA 2 – Budování kapacit
KA 3 – Podpora vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ – řízení změny
KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky
KA 5 – Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství
v Kraji Vysočina
KA 6 – Tvorba a monitoring Školské inkluzivní koncepce Kraje
Vysočina
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Projektové aktivity

KA 4 – Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky


příprava metodických nástrojů



využití nástrojů v rámci běžných vyučovacích hodin



zájmové kroužky



komunity vzájemného učení

20.9.2018
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Povzbuzovatel
Pracovní náplň pedagogického koordinátora (povzbuzovatele)


Motivace aktivních učitelů k výběru vhodných aktivizačních/
transferových nástrojů a povzbuzování při vlastním zavádění
těchto nástrojů do výuky



průběžný monitoring činnosti pedagogů a minimálně dvakrát
ročně zpracování přehledu o využívání inovativních nástrojů
ve výuce jako podklad pro monitorovací zprávu (do 10. 12. 2018)



každé čtvrtletí organizace pravidelných setkávání a výměny
zkušeností v rámci komunit vzájemného učení přímo na škole –
včetně přípravy obsahového zaměření setkání, zpracování
výstupů ze setkání (pořízení zápisu)



individuální konzultace se zapojenými učiteli
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Komunity vzájemného učení

Teaching Learning Communities
Vzájemné učení učitelů formou sdílení příkladů dobré
i zatím neúspěšné praxe a forma společného hledání,
jak řešit různé učitelské výzvy.
Výměna praktických zkušeností s různými variantami
využití aktivizačního/transferového nástroje ve výuce

a společné hledání řešení problémů, které v průběhu
zavádění nástrojů do výuky vzniknou.

20.9.2018
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Komunity vzájemného učení
 pravidelné setkávání aktivních pedagogů
 malé skupiny

 složení skupiny by mělo být pokud možno stálé
 setkávání je plánované jako dlouhodobé – po celou dobu
realizace projektu
 jedenkrát za čtvrtletí
 trvání schůzky je závislé na počtu členů skupiny

 koordinátor schůzky vede, připravuje pro účastníky
podněty, zpracovává výstupy

20.9.2018
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Komunity vzájemného učení

 pevně daný program:

 1. část - co si kdo od poslední schůzky s žáky
vyzkoušel a jak to dopadlo, co si uvědomil
 2. část – seznámení s nějakým novým podnětem
 3. část – sdílení plánu do budoucna, na čem kdo
bude pracovat v období do příští schůzky

20.9.2018
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Komunity vzájemného učení

 na co by se měl pedagogický koordinátor soustředit:

 dodržování slíbeného času
 hlídat držení se tématu
 povzbuzovat ostatní
 kladení reflektivních a prohlubujících otázek

20.9.2018
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Komunity vzájemného učení
 výhody:
 relativně malá časová náročnost

 přirozené vzájemné učení a inspirace, předávání
zkušeností i mezi kolegy, kteří jsou různě daleko
na cestě k cíli
 členové postupují společně, přitom mají možnost jít
vlastním tempem a směrem

ALBRECHT, Petr.: Komunity vzájemného učení. Kritická gramotnost. 2010, roč.
3, č. 5. s. 40 – 43. ISSN 2464-6318 – dostupné online www.pomahameskolam.cz

20.9.2018
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Zájmové kroužky

 aktivizační textové materiály

 využití stávajícího vybavení školy do doby pořízení
vybavení z projektu
 možnost zdvojení hodin pro příští školní rok
 vedení záznamů z kroužků

20.9.2018
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Monitorovací indikátory
 54000 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání
 52510 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi

uplatňují nově získané poznatky a dovednosti
Započítáni: pedagogičtí koordinátoři, aktivní učitelé, vedoucí zájmových
kroužků, metodici, vedoucí pracovníci a pracovníci středního
managementu

 60000 Celkový počet účastníků – bagatelní podpora 20 hodin
Započítáni: pedagogičtí koordinátoři, aktivní učitelé, vedoucí pracovníci
a pracovníci středního managementu

20.9.2018
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Monitorovací indikátory
Bagatelní podpora (20 hodin)
 Pedagogičtí koordinátoři
 započítána účast na letních školách
 účast a vedení komunit vzájemného učení
 Aktivní učitelé
 účast na komunitách vzájemného učení
 případná účast na letní škole
 výuka s využitím vybraných transferových
a aktivizačních nástrojů

20.9.2018

17

Lucie Líbalová

Termíny příštích letních škol:

 2019
 učitelé ZŠ: pondělí 3. 6. – středa 5. 6. 2019
 učitelé SŠ: středa 19. 6. – pátek 21. 6. 2019
 koordinátoři: středa 18. 9. – pátek 20. 9. 2019

 2020
 učitelé ZŠ: středa 3. 6. – pátek 5. 6. 2020
 učitelé SŠ: středa 17. 6. – pátek 19. 6. 2020

20.9.2018
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KONTAKTY NA REALIZAČNÍ TÝM

Děkujeme za pozornost
Dotazy, náměty, připomínky

Projektová manažerka:
Mgr. Lucie Líbalová libalova.l@kr-vysocina.cz
Vedoucí Oddělení rozvoje vzdělávání:
Ing. Jana Hadravová, MPA hadravova.j@kr-vysocina.cz

www.ikapvysocina.cz

