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Obsah setkání

• Formálně organizační část 
• Informace o projektu – KDO, S KÝM, CO, JAK?

• Obsahová část 
• Oblast pregramotností

• Workshop 
• Síťování, reflexe, diskuse…
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Představujeme se:

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Vedoucí projektu: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
Manažerka projektu: Mgr. Věra Benešová

SC1 - MŠ
my + vy

SC2 - ZŠ

SC5 - SŠ



O co usilujeme?

Vytvoření platformy pro vzájemná setkávání 

- funkční síť škol v rámci společenství praxe, které sdílí své                                               
zkušenosti, diskutuje aktuální problémy a navrhuje řešení…
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Buďme angažované sardinky…

• Proměna vzdělávacího systému pod vedením osvíceného vedení 
shora nenastane. Je tedy nutné vsadit na změnu zdola, na 
„angažované sardinky“ .

• Jedná se o analogii ze života v moři. Taková velryba, chce-li změnit 
směr pohybu, trvá jí to i několik minut. Školství je jako velryba, také 
jen tak lehko nezmění směr. Hejno sardinek se však chová docela 
jinak. Většinou všechny plavou stejným směrem. Stane-li se, že 
několik jedinců změní směr, dostanou se do konfliktu s ostatními. 
Stačí ale, aby změnu směru uskutečnilo takových 10-15% sardinek, a 
přidá se k nim celé hejno. Ke změně směru pohybu přitom dochází 
neobyčejně rychle, a to i přesto, že celkové množství sardinek v hejnu 
je tak velké, že hmotností překonávají velrybu.

• Web: Česko hledá budoucnost…
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Těšíme se na spolupráci 

Děkuji za pozornost

Webové stránky projektu
http://didaktikapdf.upol.cz

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660


	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Buďme angažované sardinky…
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7

