Zápis z jednání - pracovní skupina Inovace ve vzdělávání
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634

ze dne 10.12.2020
Čas a místo jednání: 15:00 – 17:00, Hukvaldy (po rozvolnění vládních opatření k zamezení
šíření koronaviru)
Účastníci: Mgr. Alena Pokorná, MgA. Alena Goršanová, Mgr. Michaela Rašková, Mgr. Lenka
Bartoňová, lic. Olga Raffayová, Mgr. Eva Kytková
Body k jednání:
1. Aktuální zkušenosti v oblasti školství v době covidové
2. Potřeby škol z praxe
3. Výstup a návrh dalšího on-line setkání
1. Aktuální zkušenosti v oblasti školství v době covidové
Členové PS diskutovali ke zkušenostem z vlastních praxí k aktuálnímu vývoji výuky ve školách,
témata se točila k následujícím oblastem:
- bezpečnost v internetovém prostředí (pedagogové i rodiče)
- změny v chování žáků, zejména na ZŠ – přístupy k vyučování, plnění úkolů,
nápaditosti i ztrátě motivace
- způsoby práce učitelů, jak žákům předávat zajímavým způsobem učivo a podněty k
rozvoji
2. Potřeby škol z praxe
- Jednotně nastavený systém pro distanční výuku (ne všude učitelé pracují v jednom
prostředí, mnohde si pedagogové řeší dle svých možností bez koordinace)
- Efektivní praktické školení k poznání on-line prostředí pro učitele (školení je sice
mnoho, ale ne vždy jsou praktická a učitelům přinesou to, co potřebují k obsluze a
funkčnosti zvoleného prostředí)
- Práce s vedením škol – opět praktické tipy, rady i mezi sebou (ředitelé, zástupci)
3. Výstup a návrh dalšího setkání PS Inovace
Vnímat a získávat tipy na zajímavé praktické vzdělávání pro učitele i rodiče. Postupně střádat
podněty pro závěrečnou akci k ukončení MAP II. Možné aktivní přispění pro soutěže Nebojte
se matematiky v únoru 2021. Členové PS se shodli na setkání koncem ledna 2021 (forma
bude přizpůsobena covidové situaci).
Úkoly pro členy PS:
- Tipy a zajímavé diskuse ke vzdělávání a školství (poslat na MAP II)
- Nebojte se matematiky – možno aktivně přispět matematickou výzvou (2/2021)
- promyslet tipy na závěrečnou akci pro MAP II (příprava jaro 2021, realizace je v plánu
5/2021)
Členové PS obdrží výkazy pro svou činnost v rámci projektu, které si budou průběžně
vyplňovat.
Zapsala: Mgr. Eva Kytková, 12.12. 2020.

