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CO NÁS ČEKÁ
V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH?
Jedním z témat, kterým se budeme podrobně
věnovat, je Regionální partnerství. Chceme vytvářet
prostor pro sdílení, zjišťování potřeb a dialog
o dalším směřování vzdělávání v regionu.
Více se dozvíte z našeho krátkého videa.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi!

Video
si můžete
přehrát
ZDE.

PODPORUJEME
PSYCHICKÉ ZDRAVÍ DĚTÍ
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
ve spolupráci s Eduzměnou a díky podpoře Norských fondů
spustí na Kutnohorsku od letošního července dva mobilní
multidisciplinární týmy duševního zdraví. Chceme zvýšit
dostupnost potřebných služeb, podpořit psychické zdraví
dětí a adolescentů a podpořit školy při vzdělávání dětí
s psychickými problémy, náročným chováním a speciálními
vzdělávacími potřebami. V obou týmech budou úzce
spolupracovat odborníci ze školského, sociálního a zdravotního
sektoru: počítá se s dětským psychiatrem, klinickým psychologem,
speciálními pedagogy, sociálními pracovníky, zdravotními sestrami
se specializací dětská psychiatrie a psychology s praxí ve zdravotnictví.
Týmy budou mít zázemí v ZŠ Zruč nad Sázavou a v ZŠ Kamenná
stezka v Kutné Hoře. Aktivní však budou všude tam, kde jich bude
třeba v celém kutnohorském regionu.
Více informací naleznete zde.

MAPOVÁNÍ POTŘEB A EVALUACE:
ROZDÍLY TU JSOU
Dvě aktivity projektu Eduzměna vstupují nyní do důležité fáze:

Mapování potřeb se
v každé škole věnují dva
odborníci Eduzměny, často
aktivní či bývalí ředitelé škol
nebo učitelé. Provádí osobní
či online rozhovory a workshopy se zástupci školy
(vedením, pedagogy,
žáky, rodiči) a pomáhají
s rozhodováním o prioritách
školy a směrováním
poptávky podpory
od Eduzměny.

Evaluace naopak probíhá
především skrze testy
a dotazníky určené dětem,
pedagogům i rodičům, kteří
je vyplňují a budou vyplňovat
v několika fázích projektu
Eduzměna. Evaluace přináší
důležité informace o tom, jestli
Eduzměna dosáhla svých
stanovených cílů. A zároveň
dává zpětnou vazbu školám
a pomáhá změřit, k jakým
trendům došlo ve sledovaných
oblastech.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: PRO EDUZMĚNU
DŮLEŽITÁ KOMPETENCE U DĚTÍ
Ve spolupráci s asi 20 třídami z různých škol
na Kutnohorsku chce Eduzměna ještě letos vyzkoušet
program na podporu kompetencí k řešení problémů
u dětí, podpoře kreativního, designového a kritického
myšlení. Program navazuje na výstupy mapování
potřeb a chceme jím podpořit aktivitu dětí a převzetí
zodpovědnosti za společné rozhodování. Díky zapojení
pedagogů a dětí si ověříme nastavenou strukturu
a metodiku programu, který má mimo jiné podpořit
vytvoření spolupracujících komunit v okolí školy
a zapojení rodičů.

EDUZMĚNA
MÁ PODPORU
MINISTERSTVA
I KRAJE
Tu svým podpisem memoranda o spolupráci
stvrdili v lednu ministr školství Robert Plaga,
hejtmanka Středočeského kraje Petra
Pecková, starosta Kutné Hory Josef Viktora
a manažer MAS Lípa pro venkov Radek
Tvrdík. Za Eduzměnu podepisoval ředitel
nadačního fondu Zdeněk Slejška, podle
nějž má tak projekt vazbu na celý
vzdělávací systém.

„Eduzměnu vnímám
jako významný prvek, který
může obohatit Strategii vzdělávání
2030+. V České republice máme
vysokou autonomii škol. A jak uvádějí
materiály OECD, vysoká míra autonomie
bez podpory vede k izolaci. Máme tu školy,
které potřebují pomoci, ale nedostává se
jí jim. Ministerstvo samo nic nezvládne,
neziskový sektor nezvládne obsloužit
celou republiku a nikdo z nás to
nezvládne, pokud nebudou
zapojeni i zřizovatelé,“
uvedl mimo jiné
ministr Robert Plaga.

Celý záznam diskuse si můžete přehrát zde.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY
EDUZMĚNY
A MAP KUTNOHORSKO
V následujících týdnech plánujeme celou řadu aktivit, na něž
bychom vás a váš pedagogický sbor či rodičovskou veřejnost rádi pozvali.
Úterý 23. února
16,00 - 17,30:

KAVÁRNA
PRO ASISTENTY
PEDAGOGA

Online setkání asistentů
pedagoga na téma „jak
mohou přispět k hodnocení“.
Zájemci se mohou
přihlásit zde.

Středa 24. února
14,00 - 16,00:

ÚVODNÍ SETKÁNÍ
REGIONÁLNÍHO
PARTNERSTVÍ

První online setkání zástupců škol,
rodičů, žáků, samosprávy a dalších
organizací s cílem společné práce
na rozvíjení vzdělávání v regionu
Zájemci se mohou přihlásit zde.

Pátek 26. února
9,00 - 11,00:

SDÍLENÍ
ŘEDITELŮ

Tradiční online setkání vedení škol
ZŠ a SŠ z Kutnohorska

Úterý 9. března
13,30 - 16,00:

MEZIOBOROVÉ
SETKÁNÍ K TÉMATU
“identiﬁkace dítěte
v psychosociální
zátěži - prevence
a včasná intervence”

Tematické mezioborové setkání
pro pracovníky školních poradenských
pracovišť, ředitele škol, zájemce z řad
pedagogů a asistentů pedagoga
a odborníky z řad sociálních a zdravotních
služeb. Jeho tématem budou funkční
strategie a přístupy umožňující prevenci
i včasnou intervenci dětí žijících
v náročných životních podmínkách.
Zájemci se mohou přihlásit zde.

Středa 10. března
16,00 - 18,00:

SETKÁNÍ
UČITELŮ V RÁMCI
KUTNOHORSKÉHO
LÉTAJÍCÍHO
CENTRA ELIXÍRU
DO ŠKOL

Online setkání učitelů ze základních,
středních i mateřských škol se zájmem
o poutavou výuku fyziky prostřednictvím
zábavných pokusů. Tématem setkání
s názvem “Balancujeme” bude těžiště
a rovnováha.
Zájemci se mohou přihlásit zde.

Čtvrtek 11. března
9,00 - 11,00:

ÚVODNÍ SEMINÁŘ
KE SLOVNÍMU
HODNOCENÍ
PRO ŘEDITELE

Seminář „Jak ve škole nastartovat
změnu v oblasti slovního hodnocení”
povedou Slávek Hora (aktivní učitel
a lektor, dle časopisu Forbes jeden
z 18 inspirativních lidí roku 2018)
a Hana Vellánová (lektorka a konzultantka, dlouholetá ředitelka ZŠ v Plané
nad Lužnicí).

Úterý 16. března
13,00 - 14,00:

SDÍLENÍ
ŘEDITELŮ

Tradiční online setkání vedení MŠ
z Kutnohorska

Pondělí 29. března

SDÍLENÍ
ŘEDITELŮ

Program online setkání bude
tvořen představením cílů pro ředitele
na nejbližší období a společným
přemýšlením a diskusí nad tématem
„Co dělá ředitel - pedagogický lídr”.
Sdílení proběhne v termínu původně
plánovaného pracovního výjezdu
pro ředitele, který jsme vzhledem
k aktuální situaci nuceni odložit.

Úterý 27. dubna
– středa 28. dubna:

PRACOVNÍ
VÝJEZD
PRO ŘEDITELE

Odložené dvoudenní intenzivní setkání
ředitelů škol z Kutnohorska, jehož cílem
je společné promýšlení a plánování
dalších kroků vedoucích k rozvoji školství
v našem regionu.
Více informací zde.
Zájemci se mohou přihlásit zde.

Březen – duben
17,00 - 18,30:

CYKLUS SEMINÁŘŮ
„Rodiče, děti
a podpora v učení”

Tři webináře pro rodiče věnované
podpoře dětí při učení. První z nich
(1. 3.) se bude věnovat otázkám, které
je vhodné dětem pokládat při učení,
druhý (24. 3.) vnitřní motivaci a třetí
(26. 4.) formativnímu hodnocení.

Zajímá vás, co se děje v Eduzměně?
A kdo za ní stojí?
Odpovědi přinášejí i naše příběhy, v nichž otevíráme různá
vzdělávací a školní témata, ale také představujeme blíže
to, co se na Kutnohorsku aktuálně děje. Příkladem mohou
být texty popisující mapování potřeb u dětí Dobrá škola je
ta, která unese rozdíly, Ukážeš mi, jakou bys chtěl školu?,
nebo rozhovor s členem kutnohorského týmu Nechci se
jen krmit krásou, chci Kutnou Horu zlepšovat.

www.eduzmenaregion.cz

