Vzdělávání pedagogů ZŠ
V posledních dvou letech se pedagogové ZŠ Zámecká Litomyšl, účastní vzdělávacího
projektu „Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky“. Projekt organizují neziskové
organizace Erudis, o.p.s. a JOB, je do něj zapojeno dalších 6 základních škol z Pardubického
kraje. Výhodu představovala skutečnost, že v projektu si mohli pedagogové a vedení školy
volit témata seminářů a konzultací podle aktuálních potřeb. Doposud proběhly v ZŠ Zámecká
například semináře a konzultace Dobrá škola a Dobrý učitel, Jak reflektovat vlastní práci,
Metody aktivního učení, O čtenářství, Projektová dílna, Návaznost MŠ a ZŠ. Učitelům
pomáhalo v jejich profesním rozvoji několik desítek hodin individuálních konzultací a
externího mentoringu, tři pedagogové prošli vzděláváním pro interní mentory. Na podzim
2014 proběhlo pět specializovaných akcí spojených na jednotlivých školách s návštěvou
vyučovacích hodin, s jejich rozborem a se sdílením pedagogických zkušeností v lektory
vedených dílnách. Učitelé dostali příležitost nakouknout do matematiky prof. Hejného, do
čtenářství pro nečtenáře i čtenáře vyspělejší, probrat matematické fígle na II. stupni,
inspirovat se v oblasti badatelství (přírodní vědy). Zvláštní péči poskytl projekt ředitelům a
jejich zástupcům, kteří se pravidelně setkávali.
Paní zástupkyně Mgr. Dagmar Burdová uvádí: „Zpočátku jsme byli hlavně zvědaví, po
několika týdnech začalo být jasné, že tohle je Příležitost. V době, kdy ve školství obracíme
každou korunu, se před námi zjevily možnosti, na něž bychom bez projektu nikdy nedosáhli.
Externí mentorka přinesla do školy nový náboj. Její návštěvy u nás jsme chápali jako
příležitost, jako výzvu vydat se s jejím doprovodem do krajů, kam jsme dosud neměli možná
odvahu, možná sílu, možná chuť vkročit.
A ona nás nezklamala. Byla profesionální, diskrétní, vzbuzovala v nás pocit bezpečí a udělala
pro nás, co nám viděla na očích. Konzultovala, radila, učila, reflektovala, lektorovala a
hlavně – do ničeho nás nenutila a nic nám nenařizovala. Měli jsme semináře pro celý sbor i
pro čtveřice, vystřídali se u nás odborníci, s nimiž jsme se ztotožnili buď víc, nebo míň, ale
vždycky nás inspirovali. Třeba už jen svým pedagogickým optimismem a radostí z učitelské
práce.“

