
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice 

 

 
 

 
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000058 

 

Záznam z jednání pracovních skupin MAP pro ORP Hořice 

Konáno: Hořice, KD Koruna, 14.12.2016, účast 21 osob 

Tematický okruh: Profesní růst pedagogů a spolupráce v regionů 

Jednání se konalo následně po zasedání ŘV MAP v prostorách restaurace a proto byly zvoleny jiné metody 

práce – diskusní skupiny po úvodním rozehřívacím kole a představení. 

Pro detailní znalost problému bychom od týmu MAP potřebovali toto: (analýzu, data, setkání, adresy, 

pozvání, …..) 

 Zjistit kdo v regionu supervize realizuje, zjistit možného dobrého prezentátora praxe z okolí. 

 Zjistit kdo má z jakých projektů nebo ve své praxi zkušenosti mentora – zásobník? 

Návrhy aktivit (dle tématu) – brainstorming potřeb a očekávání 

Témata a potřeby 

 Změnit systém vzdělávání pedagogů a jejich přípravu na praxi 

 Více praxe s dětmi během studia na SŠ a VŠ 

 Důvěra mezi kolegy v pedagogickém týmu - posílení 

 Osvěta k posílení role ředitelů ze strany VŠ, MŠMT, MAS 

 Zavést prvky osobnostního rozvoje povinně pro pedagogy ze strany MSMT 

 Zavést mechanismus ředitel motivuje učitele – ŠR motivuje ředitele – ŠR motivuje ředitele 

 Setkávání stejně naladěných pedagogů – ideálně přirozeně vzniklé setkávání 

 Hledat a propagovat zajímavé formy setkávání učitelů s rodiči, nastartovat je – kavárna?? Edu 

Pointy?? 

 Vytvořit prostor pro setkávání učitelů – MAP 

 Zavést a zavádět v regionu systém supervizí k budování autority, popularity a respektu k učitelům 

 Propagovat mentoring pedagogů, posílit nabídku mentoringu vůči ředitelům škol 

 Povinnost ze zákona – supervize nebo mentoring v systému kariéry učitelů 

 Posílit role školních rad a jejich tlak na posílení mentoringu 

 Exkurzemi do jiných škol rozšiřovat obzory 

Projekt MAP by mohl v prvním kroku pomoci těmito konkrétními kroky k výše uvedeným aktivitám nebo 

jejich lepšímu startu: 

Dvě témata: 

 Uspořádat kavárnu 

 Najít mentory dostupné pro region 

 Uspořádat besedu o mentoringu a s mentory a těmi, kdo to využili  

 Kurz aktivního naslouchání pro učitele 

 Kurs R+R pro rodiče – zjistit jak by se dalo postupně plošně nabízet 

 Tip: p.Kraemer – intuitivní pedagogika, nebo nápad koho pozvat 
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Prosíme členy a účastníky a veřejnost o další podněty, zašlete je prosím mailem na 
map@podchlumi.cz. 

 

Na tomto mohou spolupracovat (školy mezi sebou, obce mezi sebou, rodiče a školy…): 

… k doplnění dle připomínek … 

Zapsal: Petr Kulíšek 

Přílohy:  

 

 

 

 

 


