Krajský akční plán Kraje Vysočina

Setkání PL č. 3 on-line
PS Podpora rovných příležitostí
ve vzdělávání
Sdílení příkladů dobré praxe
OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina

PROGRAM SETKÁNÍ PS
1. Aktuality z projektu KAP
2. Projektový záměr do výzvy na I-KAP II – Učíme se ze života pro
život II
3. Preventivní péče o děti s poruchami chování
4.

Podpora duševního zdraví pedagogů

5. Činnosti a fungování Sítě podpory nadání
6. Společná diskuse
7. Evaluace činnosti platformy – práce v minitýmech

SCHVÁLENÍ DOKUMENTACE KAP II
 12. 2. 2020 až 26. 2. 2020 – per rollam hlasování členů PS Školství,
vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj

 5. 3. 2020 – zasedání RSK – projednání a schvalování KAP II
 5. 3. 2020 – zasedání odborné platformy projektu APIV B –
projednání ŠIKK

 30. 3. 2020 – odeslání dokumentace KAP II včetně ŠIKK na MŠMT
 30. 4. 2020 – projednání a schválení dokumentace KAP II MŠMT

RAP = REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN

 2. polovina roku 2021 - předpokládané vyhlášení výzvy IROP na období
2021-2027
 Kraj Vysočina – prokázání absorpční kapacity území – RT KAP
zpracoval nulté verze seznamů investičních PZ:
 Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a
vyšších odborných škol
 Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských
poradenských zařízení, středisek výchovné péče a vzdělávání ve
školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona

 Oba Souhrnné rámce budou nově součástí RAP = Regionálního
akčního plánu

I-KAP II

I-KAP II - Učíme se ze života pro život II
 vyhlášena výzva na Implementaci Krajských akčních plánů II

Název projektu: Učíme se ze života pro život 2
Alokace: 171 445 000 Kč
 spolufinancování ze strany škol: 2,5 % (u škol nezřizovaných KV)
 zvýšený podíl investičních výdajů (max. 30 % způsobilých výdajů)
 finanční partnerství

Plánovaná realizace projektu: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

I- KAP II
Povinná aktivita = Implementace plánovaných aktivit k naplnění
klíčových témat KAP II

 AKTIVIZAČNÍ NÁSTROJE
 kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 polytechnická výchova (technické, přírodovědné
kompetence a EVVO)
 kariérové poradenství (kompetence k utváření a řízení
kariéry žáků
 TRANSFEROVÉ NÁSTROJE
 jazykové kompetence v nejazykových předmětech
 ICT kompetence mimo oborový předmět Informatika / Práce
s PC
 čtenářská gramotnost mimo výuku ČJ
 matematická gramotnost mimo výuku M

I- KAP II
Povinně volitelné aktivity


Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (využití nástrojů KP)
 využití zkušeností pilotních škol z projektu C4PE, zapojení dalších ZŠ,
které zavedou osvědčený model rozvoje CMS formou kariérového
vzdělávání (role koordinátora KP ve škole)



Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
 zájmové kroužky - v oblasti polytechnické výchovy a rozvoje
podnikavosti, iniciativy a kreativity (odměny lektorům a případné náklady
na materiál), kroužky s využitím dálkových komunikačních nástrojů
(online)
 otevřená škola – dny otevřených tříd (ukázka práce žáků v hodinách
pro rodiče a zainteresovanou veřejnost), zveřejňování záznamů z výuky
 vzdělávání dospělých – v rámci celoživotního učení tvorba databáze
vzdělávací nabídky v kraji

I- KAP II
Volitelné aktivity = šablony pro SŠ



Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a ŠPZ (stínování
učitelů a poradenských pracovníků)



Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ



Tandemová výuka



Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem



Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele



(Kariérový poradce)

I- KAP II
Vybavení


chytré telefony pro pedagogy



tablety pro žáky



notebooky pro učitele SŠ



měřící sady Pasco/Vernier



polytechnické stavebnice – Merkur, Teifoc, LEGO Mindstorms



programovatelné nástroje Arduino, Ozobot



softwarové nástroje a aplikace – Corinth, 3D modelování, TOGlic (TOGether Learn in
Classroom https://www.toglic.com/cs/proc-toglic/cs/proc-toglic/)



3D tiskárny, 3D scanner



stavebnice Hardwario



vybavení pro virtuální realitu



vybavení pro natáčení videa



pořízení investičního vybavení přednostně pro čtyři centra odborného průmyslového
vzdělávání v souvislosti s podporou průmyslu 4.0 v návaznosti na spolupráci s VŠPJ
a její kyber-fyzikální továrnou



pořízení vybavení pro pět badatelských center

SDÍLENÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE
Příspěvky:

 Preventivní péče o děti s poruchami chování
(Mgr. Miroslava Florianová, DT)

 Podpora duševního zdraví pedagogů
(Mgr. Anna Kubíčková)

 Činnosti a fungování Sítě podpory nadání
(Mgr. Kateřina Fousová)

VNITŘNÍ EVALUACE ČINNOSTI PL V KAP
Zadání individuální práce:
CÍL VNITŘNÍ EVALUACE

 zmapovat Vaše hodnocení absolvovaných setkání PS Podpora
rovných příležitostí ve vzdělávání v období 10/2018 až 10/2020:

 míra naplnění očekávání
 zajištění podmínek akčního plánování
(organizace, čas, prostory)
 pozitiva/negativa akčního plánování
(s ohledem na vzdělávací praxi)
 užitečnosti/přínos zapojení do akčního plánování

Dotazy, náměty, připomínky…
Děkuji za pozornost.
Krajský úřad Kraje Vysočina
OŠMS, Oddělení rozvoje vzdělávání

Sedmikova.E@kr-vysocina.cz
tel. 564 602 948

