Zápis
On-line jednání - pracovní skupiny Inovace ve vzdělávání
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634

ze dne 25.11.2020
Čas a místo jednání: 15:00 – 16:00, distanční forma
Seznam účastníků: dle prezenční listiny (PrintScreen)
Program:
1. Cíl jednání PS Inovace ve vzdělávání
2. Aktuální směry a potřeby v oblasti školství v době kovidové
3. Tipy na rozvoj pedagogů
4. Výstup PS Inovace
5. Závěr, návrh dalšího on-line setkání
1. Cíl jednání PS Inovace ve vzdělávání
Cílem je hledat cesty, možnosti a inovativní příležitosti pro rozvoj pedagogů, rodičů i žáků.
Šířit praktické, odborné, využitelné podněty pro zefektivnění výuky v současném i budoucím
systému vzdělávání. Zabývat se budoucí strategií Vzdělávání 2030+ a tvořit prostředí pro její
efektivní naplnění.
2. Aktuální směry a potřeby v oblasti školství v době kovidové
Členové PS diskutovali k přínosům i nevýhodám distanční výuky, jaké překážky museli
pedagogové překonat ve školách k poměrně rychlé změně stylu vyučování. Výhodou však byl
obrovský rozjezd a rozvoj digitálních kompetencí. Členové prodiskutovali didaktické
možnosti učitelů a přínos pro žáky.
Byly předány informace o plánu vzdělávání a implementace v rámci MAP ORP Kopřivnice II.
3. Tipy na rozvoj pedagogů
Ve sdílení návrhů se členové PS shodli na důležitosti a zároveň inovativnosti těchto oblastí
pro dané území ORP:
≈ Formativní hodnocení
o Pojďme ho intenzivně podporovat – pro MŠ i ZS – ideálně komplexněji
o V současné době začněme on-line, jak bude volněji najeďme na zážitkovou
formu
Zkušenost z prvního on-line webináře na toto téma 5.11.2020 byla velmi pozitivní a účastníci
se vyjádřili k potřebě v této oblasti pokračovat do hloubky.
≈ Učení venku
o aktuální směr, nadčasový, učme se přirozeně s přírodou – vezměme děti, žáky
i učitele ven od PC
o vhodné pro ŠD, které čas venku tráví, často je třeba dát volný prostor

o MŠ – téma k inovaci výuky, podchycení didaktiky, odpoutat učitele od třídy
o V zimě by byla super plynová lampa – osvětlí a zahřeje
≈ Další nápady
o Etika on-line
o Rétorika
o Socializace žáků
o Rozvoj ředitelů – vedení
o Rodiče – bezpečné a chráněné internetové prostředí, včetně mobilů
4. Výstup PS Inovace
Jako off-line vánoční dárek pro učitele škol v rámci ORP Kopřivnice sestavit zábavné,
inovativní Desatero pro učitele – Jak pracovat v této náročné kovidové době (dobrá rada nad
zlato) – smyslem je povzbuzení učitelů a s humorem podpořit předvánoční pohodu. Výstup
by byl zpracován pěkně graficky…☺ (Alena Goršanová)
Závěrečná akce s ukončením MAP II – první záměr je uspořádat venkovní otevřené setkání se
stanovišti, kde by se mohlo předvést, co se pěkně vydařilo (např. technické MŠ, učení venku,
možno i zajímavosti ze škol – kroužky, apod.), také s příjemným hudebním doprovodem a
občerstvením. Tip na místo realizace – Příbor, Piaristické zahrady. Vše dle vývoje epidemie.
Úkoly pro členy PS:
- do 04.12.2020 zaslat zábavné citáty, hesla, výzvy, obrázky na e-mail
eva.kytkova@koprivnice.cz
- promyslet tipy na závěrečnou akci pro MAP II (příprava jaro 2021, realizace je v plánu
5/2021)

5. Závěr, návrh dalšího on-line setkání
Členové PS završili jednání vzájemnou dohodou o navazujícím on-line setkání – 09.12.2020,
jednání bylo ukončeno.

Zapsala: Mgr. Eva Kytková, 26. 11. 2020.
Seznam příloh:
1. Prezenční listina

