Druhý rok
v regionu - 2021
Náš projekt už není jen ve fázi příprav a na Kutnohorsku
děláme konkrétní věci. Spolupracujeme s řediteli, zřizovateli,
učiteli, rodiči i dětmi. Věnujeme se jednotlivým školám i regionu
jako celku. Myšlenka nového Centra podpory vzdělávání,
které uvolní ruce ředitelům a pomůže rozvíjet školy
i vzdělávání v celém regionu, už začíná mít jasné obrysy.
Ani druhý rok na Kutnohorsku, který byl opět spojený
s koronavirovou pandemií, nebyl vůbec snadný.
A proto bychom všem zapojeným organizacím
i jednotlivcům chtěli upřímně poděkovat za víru
v dobrou věc, za jejich čas a velké nasazení.
Velké uznání patří i našim dárcům,
díky jejichž podpoře můžeme všechny
tyto změny uskutečňovat. Děkujeme.

Děti
156 žákům jsme v době
lockdownů zajistili přístup
ke vzdělávání poskytnutím
132 notebooků a 24 počítačů
5 organizací připravilo zajímavý program na letní
prázdniny pro děti ze znevýhodněného prostředí
475 žáků z 8 škol a 16 tříd se v průběhu září
zúčastnilo adaptačních kurzů, které usnadnily
jejich návrat do škol
2000 žáků z 34 základních a středních škol (nejen z Kutnohorska) nám
v šetření sdělilo, jak se cítí po návratu z distanční výuky zpět do škol.
Výsledky školy využily k lepší adaptaci žáků a podpoře dětí, u kterých byla
zjištěna nějaká míra ohrožení
7 tříd se zapojilo do programu Řešíme společnou výzvu, který pomáhá
žákům naučit se řešit skutečné projekty a situace

Učitelé
3 metodická centra začala inspirovat učitele
v oblasti přírodních věd, výuky 1. stupně
a digitálních dovedností

Škola
v 95 % škol skončilo „mapování“,
kdy 38 vyškolených odborníků zjišťovalo
skutečné potřeby vedení škol, pedagogických
sborů a žáků

341 učitelů a asistentů od nás v nejnáročnějším
období uzávěry škol dostalo menší pozornost
podle vlastního výběru (knihu, cvičení apod.)

v září do škol nastoupilo 12 průvodců, kteří
provázejí školy v jejich rozvoji a konzultují
s nimi podporu dle aktuálních potřeb; 14 škol
v regionu má již hotové své rozvojové plány

Ředitelé
25 ředitelů ZŠ a SŠ se účastnilo
pravidelných sdílení; zahájili jsme také
sdílení pro ředitele MŠ, které navštěvovalo
10 ředitelů (vedoucích učitelek)

2 mobilní týmy duševního zdraví působí
od září v regionu; uskutečnily více než
500 individuálních a téměř stejný počet
skupinových intervencí na školách

8 ředitelů/vedoucích pracovníků využívalo
individuální podporu pro svůj rozvoj v oblasti
pedagogického vedení

3 školy získaly ﬁnanční a odbornou podporu
na zavedení kombinovaných forem výuky;
jedna ze škol se věnuje rozvoji distanční
výuky v práci s dlouhodobě nemocnými
žáky

3 ředitelé a 3 jejich zástupci se zapojili
do programu Ředitel naživo, účast v programu
Eduzměna ﬁnančně podpořila

Rodiče
přes 600 účastníků se připojilo k 6 online
webinářům určeným pro rodiče

Region

90 rodičů navštívilo rodičovskou kavárnu
v rámci festivalu Edufest

v lednu jsme podepsali Memorandum o spolupráci
s MŠMT, Středočeským krajem, zástupci ORP
- městem Kutná Hora a MAS Lípa pro venkov

více než 50 rodin z romské komunity
jsme zapojili do komunitních a vzdělávacích akcí

v září stovky lidí navštívily náš festival hravého
učení Edufest, na jehož přípravě spolupracovalo
25 organizací a desítky jednotlivců
4 mezioborová setkání propojila 143 účastníků
ze školského, sociálního a zdravotního sektoru
2 setkání regionálního partnerství přivedla desítky
lidí z Kutnohorska k diskusi na téma vzdělávání

VÝSLEDKY
Vztahy

Ludmila Hrušková,
ředitelka
ZŠ Církvice

U jednotlivých
skupin učitelů, ředitelů,
rodičů i zřizovatelů
vnímáme posun
od nedůvěry k důvěře,
od nespolupráce
ke spolupráci.

Vít Jezbera,
průvodce

„Školy se už Eduzměny ‚nebojí‘, vnímají ji pozitivněji a pochopily,
že jim může být prospěšná a užitečná. Subjektivně vnímám jako
úspěch, že v osobní komunikaci s vedením škol převládá vzájemná
důvěra a nevnímají moji přítomnost jako ‚ohrožující‘, ale ‚podporující‘.”

„Funkci ředitelky jsem vzala jako výzvu a úplně jsem nevěděla, do čeho jdu.
Bylo to pro mě nové a první rok jsem to chtěla vzdát. Ale setkání s ostatními
řediteli mě hodně povzbudila, protože jsem si uvědomila, že všichni řeší nějaké
problémy a že v tom nejsem sama.“

Milena Matoušková,
ředitelka
MŠ v Chlístovicích

Aktivity

Berta,
žačka
ZŠ Křesetice

Do metodických center
se postupně zapojují další
učitelé, ředitelky MŠ
se přidávají ke sdílení
a participativní
projekty mají víc
dětských účastníků.

Katarína Kalivodová,
pracovní skupina Děti,
Eduzměna

Lenka Kratochvílová,
učitelka ZŠ
Uhlířské Janovice

„Hodně jsme mluvili o tom, jak je důležité cílené
sdílení pedagogů. Ne se jen potkávat ve sborovně,
ale že je opravdu důležité stanovit si nějaké téma
a přimět pedagogy ke sdílení. A vyvstala nám
i potřeba sdílet mezi dalšími školami, aby se
mohly vzájemně motivovat a spolupracovat.“

„Byla jsem ráda, že jsem řekla, že se mi víc líbí
slovní hodnocení než známkování. Doma si o tom
povídám s mamkou, ale nikdy jsem se o tom
nebavila s někým, kdo by to mohl změnit.“

„Jsem ráda, že se Eduzměně daří vytvářet prostředí,
kde mají děti a mladí lidé možnost vyjádřit svůj hlas
a dospělí berou jejich názory a návrhy vážně.
Tento přístup ke vzdělávání zvyšuje jejich vnitřní motivaci,
odpovědnost a touhu společně měnit své okolí."

„Pro své poslání pedagoga potřebuji jednou za čas své myšlenky, problémy,
nápady a zápal (i po těch více jak dvaceti letech praxe) sdílet s někým podobně
naladěným. Ráda se nechám inspirovat a ,nakopnout‘ do práce někým povolaným.
Na metodickém centru učitelů pro první stupeň jsem potkala opravdu profesionální
paní lektorky, učitelky z praxe, u kterých upřímně obdivuji jejich nápady, znalosti,
pedagogické schopnosti a náboj... Potkala jsem učitele spolupracující, kterým není
lhostejné, jak se vzdělávání na našich školách posune. Z každého setkání si odnáším
několik nápadů, nových metod práce, další způsoby reﬂexe a didaktických her,
a to nejen od samotných lektorek, ale i od ostatních účastníků metodického centra.
Všem děkuji.”

Učení se / reﬂektivita
Ředitelé, učitelé i děti
v rámci aktivit, které
pro ně děláme, nejen
sdílejí, ale učí se a tvoří
učící se komunitu.

Ladislava Dymáková,
ředitelka
MŠ v Církvici

Jana Červená,
učitelka ZŠ TGM
v Kutné Hoře,
vedoucí fyzikálního
centra Elixír do škol

Jana Stejskalová,
pracovní skupina
Ředitelé, Eduzměna

„Nasávám vše jako houba, taková setkání
jsou pro mě důležitá, protože se utvrdím
v tom, co dělám dobře. A když něco dobře
nedělám, tak se mohu zeptat nebo požádat
o pomoc.“

„Padá ostych, nebojíme se. Pochopili jsme, že je
důležité nebát se zeptat, požádat o pomoc a říct:
‚Já tomu pořád ještě nerozumím.‘ Radši se zeptám
víckrát. A my se stáváme těmi zvídavými žáky.“

„Vidím, že se významně posouvá ochota lidí mluvit o tom, jak to ve škole mají.
Sdílejí věci, které se jim daří i nedaří. (...) Překvapilo mě, jak si naslouchají.
Je patrné, že opravdu přemýšlí nad tím, jak to kolegové myslí. A tím vytváříme
učící se společenství.“

Změňme společně,
jak u nás učíme
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