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JAKOU PODPORU
EDUZMĚNA KUTNOHORSKO
AKTUÁLNĚ NABÍZÍ?
Naším hlavním cílem je dlouhodobá, systematická
práce na zvyšování kvality vzdělávání na Kutnohorsku,
která si vyžaduje detailně se seznámit se skutečnými
potřebami všech škol v kutnohorském regionu. Avšak
i přes náš dlouhodobý záměr nechceme opomíjet
okamžité potřeby škol a žáků, obzvlášť v této nelehké
době. O jednotlivých typech podpory se více dozvíte
z našeho krátkého videa a z nového zpravodaje.
Přejeme hlavně hodně sil a energie!

Video
si můžete
přehrát
ZDE.

ROZVOJOVÝ PLÁN ŠKOLY
V září proběhlo proškolení facilitátorů pro provázení škol při plánování
rozvoje, kterému také říkáme “mapování potřeb škol”. Tito facilitátoři mají
rozmanité zkušenosti z oblasti vzdělávání, ať už jde o vlastní učitelskou
či ředitelskou praxi, mentorskou, výzkumnou nebo lektorskou zkušenost.
Nyní ve dvojicích kontaktují vedení škol na Kutnohorsku a začínají se
s nimi seznamovat. Vysvětlují, o co v projektu a během plánování rozvoje
půjde, seznamují se s prostředím a lidmi ve škole. A v následném procesu
setkávání se všemi skupinami, které ke školám nejblíže náleží (vedení,
pedagogický sbor, děti, rodiče, zřizovatelé), budou škole pomáhat popsat,
na čem chce do budoucna pracovat a zda ji v tom může Eduzměna podpořit.
Plánování rozvoje je spíše individuálním přístupem založeným na porozumění
a vybudování vztahu. Proto je pro tyto rozhovory důležité osobní setkání a blízká
interakce. Tu nám však současná doba neumožňuje. Setkání s vedením a pedagogy
se tedy snažíme převádět do online prostředí a přemýšlíme o tom, jak uzpůsobit
i další kroky v mapování. Proces plánování rozvoje bychom rádi přivedli k prvním
závěrům do konce toho školního pololetí.
Děkujeme všem, kteří se mapování účastní. Věříme, že získané poznatky využijeme
společně co nejlépe.

TESTOVACÍ AKTIVITY
V návaznosti na naše dlouhodobé cíle průběžně
realizujeme aktivity, jejichž prostřednictvím je možné
už nyní vyzkoušet konkrétní podporu a způsob práce,
který je vlastní projektu Eduzměna.
Ve spolupráci s MAP Kutnohorsko jsme připravili
cyklus online seminářů pro rodiče a veřejnost s názvem
“Rodiče, děti a technologie”, jehož prostřednictvím chceme
rodičům poskytnout nástroje ke zvládání výzev spojených
s online prostředím. První seminář na téma internetová
bezpečnost již proběhl, další dva chystáme na listopad:
možnosti smysluplného využívání technologií ve volném
čase dětí představí 4. 11. Mgr. Veronika Šancová z Unie
rodičů, jak technologie efektivně využívat v rámci
distanční výuky vysvětlí 18. 11. Mgr. Václav Fiala, vítěz
soutěže Global Teacher Prize.

seminář:
SMYSLUPLNÉ
VYUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIÍ
VE VOLNÉM ČASE DĚTÍ

seminář:
JAK NA DIGITÁLNÍ
TECHNOLOGIE
V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

Pozvánky s možností bezplatné registrace naleznete zde:
seminář 4. listopadu, seminář 18. listopadu. Zároveň Vás
prosíme o jejich přeposlání rodičům všech žáků.

FOND PRO KUTNOHORSKO
– metodická podpora
při zavádění kombinované výuky
Vzhledem k opětovnému krizovému stavu obnovujeme
činnost Fondu pro Kutnohorsko. Nyní se chceme
zaměřit především na dlouhodobější metodickou
podporu, která vychází z aktuálních potřeb škol.
Současná situace ukazuje, že je možné a prospěšné
vzdělávat i jinými než zaběhnutými způsoby. Rádi
bychom proto podpořili ty, kteří chtějí hledat cesty, jak
z těchto typů výuky udělat běžnou praxi.
Základním a středním školám na Kutnohorsku proto
nabízíme odbornou pomoc s rozvíjením tzv.
kombinované výuky, která usiluje o co nejlepší využití
pozitivních prvků různých způsobů vzdělávání prezenčního i dálkového, učení se venku, modelu
převrácené třídy apod.. Pro tyto účely zajistíme tým
odborníků, kteří budou s každou ze zapojených škol
individuálně spolupracovat na vybírání vhodných
metod a aktivit, jejich zavádění a pilotním testování.
Pokud máte zájem se zapojit, kontaktujte nás prosím
do 6. listopadu na adrese: tomas.lebeda@eduzmenaregion.cz.
Zároveň považujeme za důležité podtrhnout, že pro úspěšné
využití tohoto typu podpory je zásadní, aby byl přijat na základě
společného rozhodnutí vedení školy a pedagogického sboru.
Práce na projektu bude vyžadovat aktivní zapojení všech
zúčastněných.

MOŽNOST
ZAJIŠTĚNÍ TECHNIKY
PRO ONLINE VÝUKU
Uvědomujeme si, že celá řada škol a jejich žáků stále
nejsou dostatečně technicky vybaveni pro bezproblémové
absolvování online výuky. I nadále se proto snažíme v této
oblasti pomáhat, a to ve spolupráci s týmem IT profesionálů
Česko.Digital, kteří pro tyto účely získávají darem od různých
společností funkční techniku (notebooky, tiskárny apod.).
V případě zájmu o tento typ podpory nás prosím
kontaktujte na adrese: monika.seifertova@eduzmenaregion.cz.
Žádost je třeba podávat prostřednictvím školy nebo sociální
služby. Zároveň je třeba počítat s možnou čekací lhůtou,
technika není vždy dostupná k okamžitému dodání.

BEZPLATNÝ
PRÁVNÍ SERVIS
PRO VEDENÍ ŠKOL
Všem školám na Kutnohorsku jsme nechali zdarma
aktivovat licenci webové aplikace Řízení školy online,
která nabízí nejrůznější druhy podpory včetně právního
servisu. Vedení škol, které řeší různé právní záležitosti,
tak nyní může bezplatně pomoci tým právníků společnosti
Wolters Kluwer specializovaný na oblast školství.
Pro využívání aplikace se prosím registrujte. Video
s návodem, jak s aplikací zacházet, najdete zde.

INSPIRACE PRO ŠKOLY
A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Nápady k práci s dětmi vám může nabídnout naše
databáze Edutéka. Jsou v ní katalogizovány projekty,
programy, metodiky, nástroje a kurzy z oblasti vzdělávání.
Pedagogové od mateřských po střední školy a nejen oni
mohou čerpat inspiraci do hodin, ale také získávat tipy
na zajímavé kurzy zaměřené na vlastní rozvoj. Zdaleka se
nejedná o absolutní výčet a ne se všemi projekty mají její
tvůrci, odborní partneři Eduzměny, přímou zkušenost. Může
však být zajímavým zdrojem inspirace.

POZVÁNKA:
Úspěch pro každého žáka
Rádi bychom Vás upozornili na konferenci k aktuálním
tématům vzdělávací politiky - Úspěch pro každého žáka
2020, která se bude konat 3. listopadu online. Jedním
z hlavních témat budou možnosti budování efektivního
systému vedení a podpory škol, které bychom i my rádi
podpořili právě na Kutnohorsku s cílem zlepšovat vzdělávací
výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání.
V případě zájmu o účast se můžete zaregistrovat zde.
Více informací o programu konference naleznete
na tomto webu.
V souvislosti se zmíněným tématem bychom vám rádi
doporučili článek shrnující zkušenosti, které s takto
pojatou systémovou změnou mají vybrané územní
celky v jiných státech. Článek obsahuje i vyjádření
prof. Andyho Hargreavese, který na konferenci vystoupí
s vlastním příspěvkem.

www.eduzmenaregion.cz

