ZÁPIS Z
PRVNÍHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO OBČANSKÉ
A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645
Místo: Sokolovna, Zahrádky
Datum a Čas: 25. 10. 2018, 16:00 - 18:00 hod
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program jednání
Představení účastníků pracovní skupiny
Představení projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II
Postupy MAP Českolipsko a Novoborsko II –
Brainstorming - cíle, metody, možnosti = co chceme
Diskuze
Návrhy pro setkávání pracovní skupiny
Volba leadera skupiny

1) Program setkání byl jednomyslně schválen.
2) Všichni členové pracovní skupiny se vzájemně představili, představili svá očekávání.
3) Mgr. Jana Panáčková - Feixová představila projekt MAP Českolipsko a Novoborsko II
a cíle projektu.
4) Proběhl brainstorming na téma: představa činnosti PS pro sociální a občanské
kompetence, cíle pracovní skupiny.

Úvodní nápady a očekávání:









Zástup/suplování za učitele, když se mají účastnit školení
Výměna informací, spolupráce, prevence
Problémoví rodiče
Výzkum UK
Supervize ve školách
o Absence ve školách
o Šablony „2“
o Absence supervizora
o Financování
o Motivace učitelů
o Komunikace
Nalezení nových zdrojů financování
Komunikace a spolupráce mezi jednotlivými školami

Co chybí ve škole? Problémy?
 Odborná personální podpora
o Snaha o vytvoření systému, lepší komunikace, videokonference
o Využívání sdílených Google dokumentů pro jednodušší a rychlejší pracování =
úspora času
o Systematizace
o Chceme působit zřizovatele, ředitele
o Předávání zkušeností
 Snížení administrativy
 Jak vzdělávat pedagogy?
o Časová anotace
o Nejosvědčenější metoda školení v místě pracoviště
o V čem? (jak řešit konflikty?, vztahy s rodiči?, prevence?,
 „Kalpakcis“ – doporučujeme jeho přednášky pro region
 Minimum učitelů se chce vzdělávat
 Motivace učitelů (špatně finančně ohodnoceno?)
 Komunikace učitel, žák, rodič
o Změna „atmosféry“ třídních schůzek
o Vyloučení nepřátelské atmosféry učitel x žák x rodič
o Model preventivního programu přechodu z 1. na 2. stupeň
o Vtáhnout rodiče do dění škol (zákonná povinnost)
 Práce s rodiči
 Zavádění nových nástrojů (internet, skype, videokonference)

Diskutováno bylo:
 Absence odborníků



Financování odborníků? – šablony

Cíle stanovené pracovní skupinou:
1) V regionu se vzájemně podporovat, inspirovat a sdílet zkušenosti
2) Vzdělávání pedagogů
-pomocí odborné personální podpory
- využívat digitální technologie pro zjednodušení vzdělávání pedagogů a jako
prostředek komunikace (digitální učebna google)
- důležitá témata pro vzdělávání pedagogů spatřujeme - jak řešit konflikty, zlepšování
vztahů s rodiči
-vzdělávání v komunikaci (učitel - rodič)
3) Působit na ředitele a zřizovatele v hledání systémových řešení, nikoli jen zkoušení
pilotních projektů
4) Podpora spolupráce rodiny a školství
o Budování vztahů rodičové, žáci vs. učitelé, škola (lidské a mezilidské a
mezigenerační vztahy)
o Vtahovat rodiče více do dění ve škole
5) Budování sebevědomí dětí
6) Budování kritického myšlení
7) Budování sytému primární prevence v našem regionu
o sestavení koncepce fungujícího systému certifikované prevence
o sestavení systému fungování dalších organizací v regionu zajišťujících osvětu
v sociálních tématech a prevenci
8) Snížení administrativní zátěže pro učitele
9) Využívat digitální technologie při vzdělávání učitelů a tím šetřit čas
Nabízený seminář dne 14. 12. 2018 v Sokolovně v Zahrádkách týkající se supervize.
Bližší informace: zadat heslo do vyhledavače „asociace supervizorů“, 14. 12. viz kalendář
akcí MAP.

6.

Stanovení harmonogramu setkávání

SKUPINA SE BUDE PRAVIDELNĚ SETKÁVAT VE: Čtvrtek, od 15 -18hod,
JAK ČASTO, zatím přesně neurčeno, minimálně 4 x do roka.

Příští setkání: 22. 11. 2018 ve 15:00hod, Česká Lípa ZŠ Klíč
7. Jednohlasně byl zvolen leader: Milena Nováková

V Zahrádkách , dne 25. 10. 2018

Zapsala: Jana Panáčková Feixová

