4. Setkání pracovní
skupiny ředitelů škol
13.12.2016

13.00-15.00

Program jednání
Zahájení, úvodní slovo
Shrnutí projektu MAP Tišnovska
Výstupy pracovních skupin - prezentace

Výstupy pracovních skupin - diskuze, doplnění
Dotace – výměna zkušeností
Diskuze

Různé, diskuze, další setkání
Závěr

Shrnutí projektu MAP Tišnovska 2016
Od 1.7.2016
Pracovní skupiny
4 setkání ředitelů škol
3 setkání zástupců neformálního a zájmového vzdělávání

1 setkání se zřizovateli
Řídící výbor
2 setkání řídícího výboru
Zpracován Strategický rámec včetně návrh investic
Vznikly webové stránky
Memorandum o partnerství MAP
Dotazníkové šetření

Plán projektu MAP Tišnovska 2017
Analytická část – 1. verze již předpřipravena
Strategická část
Zpracování akčního ročního plánu (do 2023)

Vzdělávání zástupců vzdělávání
Aktivity spolupráce
Aktivity škol

Přenos dobré praxe
Vyhledávání lídrů v území
13. červen 2017 – úprava Strategického rámce a návrhu investic

Výstupy pracovních skupin - prezentace
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Výstupy pracovních skupin - diskuze, doplnění

Dotace – eTwinning
eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a
vzájemnou komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net.
V České republice je Národním podpůrným střediskem Dům zahraniční spolupráce, který šíří
informace o aktivitě eTwinning v ČR, poskytuje poradenství a realizuje informační a metodické
semináře a konference.
úkolem je především informovat české školy o programu eTwinning, o všech jeho možnostech a
přínosech, poskytovat technickou a metodickou podporu učitelům a jejich žákům při realizaci
projektů eTwinning. Nabízí poradenství, semináře, konference, informační a metodické
materiály.

Inspirujte se
MŠ – S kamarády jde vše líp
Děti prožily netradiční předškolní ročník v mateřské škole. Během celého školního roku se
zabývaly tématy jako např. moje rodná vlast, postoje k domovu, kulturní dědictví, svátky a jejich
oslavy, rozmanitost světa, lidová poezie a próza, písně a pohybové hry, výtvarná, technická a
pracovní tvořivost, pasivní a aktivní slovní zásoba v cizím i národním jazyce, předčtenářská
gramotnost, „psaní a čtení“ dopisu kamarádovi
Partneři: Slovensko
Jazyk projektu: čeština, slovenština

Cíl projektu: Seznámit děti se slovenským/českým jazykem, který je nám historicky blízký,
poznávat zvyky a tradice kamarádů z jiné země, získat povědomí o jiných národech a kulturách,
používání různých druhů komunikace – pošta, ICT, využití eTwinningu jako prostředku ke
zpestření a doplnění přípravy do školy, rozvoj předčtenářské gramotnosti, předmatematických
představ, logického myšlení.

Inspirujte se
ZŠ – Looking for similarities
Projekt se zaměřil na vzájemné poznávání českých a polských studentů ze dvou partnerských
měst a objevování podobností, které spojuje obě země (Českou republiku a Polsko) a obě města,
kterými byli Lanškroun a Dzierżoniów. Byl to interdisciplinární projekt, který studentům umožnil
rozvíjet různé schopnosti a dovednosti.
Cílem projektu bylo pomoci našim žákům rozvíjet základní dovednosti, které jim umožní stát se
aktivními, kreativními, sebejistými, úspěšnými, nezávislými a efektivními občany Evropy. Dosáhli
jsme těchto cílů tím, že jsme vytvořili kreativní prostředí, ve kterém žáci rozvíjeli snadným a
zajímavým způsobem znalosti o obou zemích i městech. Našim cílem bylo i to, aby studenti
poznali školní prostředí partnerské školy nejen kontaktem po počítači, tedy virtuální cestou, ale i
návštěvou partnerské školy.

Projekty European Schoolnet
Chcete se zapojit do dalšího vzdělávání učitelů s evropským rozměrem, ale nechcete kvůli tomu
cestovat nikam daleko? Zapište si bezplatný online kurz EUN Academy (European Schoolnet
Academy)!
SCIENTIX propaguje a podporuje spolupráci mezi učiteli, odborníky a vědeckými pracovníky v
oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů (STEM – science, technology,
engineering and maths)
Třída budoucnosti (Future Classroom Lab, FCL) je projekt evropského sdružení European
Schoolnet, v rámci něhož si mohou učitelé, ředitelé škol,
IT koordinátoři a další zájemci vyzkoušet inovativní pedagogické přístupy využívající informační
a komunikační technologie a experimentovat s flexibilním uspořádáním školní třídy.
Zahraniční výukové zdroje

Erasmus + Projekty mobility osob
Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)
http://www.naerasmusplus.cz/
V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat
své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.
28 členských států Evropské unie, země EHP a Turecko
Výzva 2017
Na 1-2 roky, od 1.1.2017

Žádost do 2.2.2017

Projekty mobility osob
Odborné vzdělávání
Mobility osob jsou rozděleny na
Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě
Mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Délka projektu může být 1 až 2 roky.
Termín předkládání žádostí je do 2. února 2017, 12:00 hodin (poledne) bruselského času.
Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť

Klíčová akce 1 programu Erasmus+:
Comenius
Podporovanými aktivitami jsou:
profesní rozvoj (staff training) – možnost pro učitele, ředitele a jiné zaměstnance školy účastnit
se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí (účast na kurzech a školeních v zahraničí nebo
stínování kolegů na přijímající škole, popř. jiné relevantní instituci v zahraničí, tzv. jobshadowing);
výukový pobyt (teaching assignment) – možnost pro učitele školy vyzkoušet si v podobě
pracovní stáže v praxi výuku na přijímající škole v zahraničí.

Projekty spolupráce
Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)
Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro
realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na
školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.
1. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací
2. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe
Délka trvání projektu: 12 - 36 měsíců
Období trvání projektu je pro projekty v délce 36 měsíců:
◦ začátek 1. 9. 2017
◦ konec 31. 8. 2020

pro kratší projekty:
◦ začátek v rozmezí od 1. 9. 2017 do 31.12.2017
◦ konec v rozmezí od 31. 8. 2018 do 31. 8. 2020

Projekty spolupráce
Odborné vzdělávání
Klíčová akce 2 – strategická partnerství umožňuje všem organizacím činným v odborném
vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna
zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího
procesu.
Délka projektu může být od 12 do 36 měsíců.
Období trvání projektu je:
pro tříleté projekty od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020

kratší projekty mohou začínat od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017
Termín pro předkládání žádostí je 29. března 2017, 12:00 hodin bruselského času.

Klíčová akce 2 programu Erasmus+:
Comenius
Mezi hlavní cíle Strategických partnerství v oblasti vzdělávání patří:
zvýšení kvality vzdělávání rozvíjením nových a inovačních přístupů a podporováním šíření správné
praxe;
podpora poskytování a hodnocení klíčových kompetencí, včetně základních a průřezových dovedností,
zejména podnikání, jazykových znalostí a digitálních dovedností;
podpora zavádění inovačních postupů v oblasti vzdělávání pomocí individuálních výukových přístupů,
kolaborativního učení a kritického myšlení;
podpora strategického využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), otevřených
vzdělávacích zdrojů (OVZ), otevřeného a flexibilního učení, virtuální mobility a dalších inovativních
učebních metod;
podpora posílení rovnosti a začleňování v oblasti vzdělávání s cílem umožnit kvalitní vzdělání všem,
zabránit předčasnému ukončení studia a podporovat účast znevýhodněných skupin ve společnosti.

Dotace – praxe - výměna zkušeností
ZŠ a MŠ Drásov – ERASMUS Comenius – Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Partneři v projektu (6 žáků a 6 učitelů).
Také využili výzvu 56, z které se 40 dětí dostalo do zahraničí.

Vzdělávání
proběhne seminář Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ
proběhne seminář Individuální vzdělávací plán krok za krokem v běžné ZŠ
Místo konání bude upřesněno

– pro ZŠ – na ZŠ Smíškova? 25-30 osob, pro MŠ – MŠ Sluníčko? 15-20 osob nebo jen 1 místo
Termín co nejdříve – návrh 28.2.2017 – 12.30-14.30 a 15.00-17.00 (2 hodiny mš a 2 hodiny zš)
Pak od 17.00 do 19.00 neformální a zájmové vzdělávání?

Lektorka - školila by psycholožka Kateřina Fořtová
Semináře budou hrazeny z MAP vzdělávání

Diskuze
Člověk na odboru školství – náplň práce, představy
Projektový manažer – létavička
Odborní pracovníci (psycholog, spec.pedagog apod.) – sdílení

Efektivní propojení (konkrétní nápady a modely) formálního a neformálního vzdělávání

Další setkání, různé, diskuze, závěr
další setkání 1. únor v 14.00 – 17.00 – se zřizovateli
V březnu spojení škol a neform. a zájm. Vzdělávání - pracovní skupina pro akční plán

