ČESKÁ PEDAGOGICKÁ KOMORA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Výroční zpráva za rok 2018

Úvod
Činnost České pedagogické komory v roce 2018

1. Vzdělávací portál
Provozujeme vzdělávací portál www.mojeskola.net. Tento vzdělávací
portál nabízí jeho čtenářům informace zaměřené na konkrétní výukové
předměty, jako např. čeština, cizí jazyky, člověk a jeho svět, člověk a
zdraví, informační technologie, matematika, přírodovědné předměty,
společensko-vědní obory apod. Zároveň jsou dostupné informace ke
školnímu vzdělávacímu plánu, vzdělávací politice, psychologii učení,
filozofii vzdělávání, pedagogice, hodnocení žáků, inkluzivnímu
vzdělávání, vzdělávání v zahraničí a k výstupům z realizovaných
výzkumů. Portál rovněž nabízí možnost zapojení do diskuse na aktuální
téma.
Samostatně provozujeme ještě rozcestník metodických a vzdělávacích
videí www.vzdelavacifilm.cz.
Vzhledem k vývoji chování lidí na internetu ke komunikaci ještě více
používáme stránku www.facebook.com/CeskaPedagogickaKomora, která
má už slušnou návštěvnost a sledovanost a je v mnoha směrech
efektivnější a operativnější než webová stránka.

2. DVVP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
Máme odzkošuenou nabídku kurzů pro učitele, všechny jsou akreditované
jako DVPP. Informace o nich jsou na www.mojeskola.net/dvpp.

3. Mistrovství ČR v deskových hrách
Minulý rok proběhl další ročínk celorepublikové soutěže Mistrovství ČR v
deskových hrách. Výsledky i další inormace o projektu jsou k dispozici na
webu www.mcr-hry.cz.
Kromě soutěže jsme realizovali řadu projektových dnů na různých ZŠ,
především v plzeňském kraji. Projektové dny byly zaměřené na rozvoj
logiky prostřednictvím „chytrých“ stolních a deskových her.

4. Didaktické využití deskových her
V oblasti pedagogického využití deskových her jsme vydali několik brožur
a metodických pomůcek, organizujeme školení a kurzy pro učitele. Kurzy
zaměřené na didaktické využití stolních a deskových her při rozvoji
klíčových kompetencí i rozvoji v oblasti některých vyučovacích předmětů
(matematika, český jazyk...) poskytujeme pedagogům coby akreditované
kurzy v rámci DVPP.
Na podporu této aktivity provozujeme webovou stránku
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www.jaknahry.cz.

5. Most přes generace
Projekt je založen na propojení dvou skupin lidí, které jsou společností
odsunuty na okraj zájmu a tam zůstávají osamoceny: Dětí z dětských
domovů a seniorů umístěných v zařízení pro seniory.
Most přes generaci je projekt, ve kterém se skupina dětí z dětských
domovů naučí vybrané zajímavé deskové hry a naučí se je i učit další
hráč. S touto dovedností pak přicházejí do domovů pro seniory a skupinu
seniorů hry naučí hrát. Nejdřív tak vzniknou smíšené skupiny dětí a
seniorů, kteří spolu hrají hry. Postupně se ale samovolně budují velice
hezké vztahy – děti si touto cestou mezi seniory nacházejí své
„adoptivní“ dědečky a babičky.
Ačkoli je projekt zaměřený na budování smíšených herních klubů, oběma
skupinám dává mnohem víc – obě skupiny získávají kontakt přes generaci
a pro obě skupiny je to kontakt velice žádaný a přínosný.
Jak mosty budujeme?
Jako první skupinu v rámci projektu oslovujeme děti z dětských domovů
(samozřejmě první kontakt je prostřednictvím ředitelů a vychovatelů
z DD). Obsah projektu jim vysvětlíme a na základě zájmu pak pro
skupinu vybraných dětí (vždy cca 10 z jednoho dětského domova)
uspořádáme víkendový úvodní seminář. Na něm se děti nejprve naučí
deset pečlivě vybraných moderních deskových her. Poté se seznámí se
základními principy a postupy jak tyto hry učit další osoby. Nakonec
semináře si vše prakticky vyzkouší. Hry, které takto ovládají si poté
odvezou „domů“. Na domovském DD naučí tyto hry ostatní děti.
Poslední, avšak tou nejzásadnější částí projektu je hraní těchto her se
seniory. Děti berou hry do domovů pro seniory (ale třeba i LDN a
podobných zařízení), učí dědečky a babičky jak se tyto hry hrají a pak je
s nimi chodí hrát. Tato část projektu je dlouhodobá.
Současný stav
S projektem jsme začali v roce 2009. V této chvíli stále běží pilot. Děti
z dětských domovů v Plané a Staňkove stále chodí za dědečky a
babičkami, do mnoha zařízení opakovaně. Dopředu jsme netušili, jak
bude projektu pro obě skupiny přínosný. Zvláště z dětských domovů nám
stále chodí fotografie a maily ve smyslu „Děkujeme, naše děti jsou za
hvězdy a to je pocit, který si málokdy užijí“. Ukázalo se, že pozice dětí
jako lektorů, je velkým přínosem, děti si to velmi užívají, seniorům to
zase pomáhá bourat tradiční bariéry k výuce nových věcí. Jsme
projektem opravdu nadšeni a hledáme možnosti, jak ho pro příští rok
výrazně rozšířit.
Informace o projektu a fotografie z realizovaných akcí jsou na webu
projektu www.mostpresgeneraci.cz.
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6. Filmová a mediální výchova
Už několik let realizujeme workshopy pro ZŠ, převážně formou
projektových dnů a v posledních letech i kurzy pro učitele akreditované
jako DVPP. Jsou zaměřené na filmovou a mediální výchovu, práci s médii
a filmem.
Informace o těchto aktivitách jsou na webu www.filmova-vychova.cz.

7. Zážitková pedagogika
Řadu let organizujeme aktivity v oblasti zážitkové pedagogiky. Malé i
velké vzdělávací hry a v posledních letech i kurzy pro učitele
akreditované jako DVPP.
Informace k aktivitám v oblasti zážitkové pedagogiky máme na webu
http://cestycasem.cz a nebo na naší facebookové stránce
www.facebook.com/CeskaPedagogickaKomora.

8. Campy
Náš starší projekt letních campů jsme rozpracovali do systématické
podoby. Nabízíme a realizujeme systematický projekt letních
příměstských campů pro žáky ZŠ. Ty bude mít tematický program
realizovaný ve vysoké kvalitě. Na www.campy.cz máme vždy aktuální
nabídku těchto campů.

9. Nerfliga
Celostátní soutěž Nerfliga má trvale vzestupnou tendenci jak v kvalitě
přádání soutěží a všech úrovních, tak v množství přihlášených.
Je to projekt, který hráče počítačových her (většinou "stříleček") přivádí
do tělocvičen k atraktivní a zábavné sportovní disciplíně, která je víc než
plnohodnotnou náhradou sezení u počítačů. Soutěž realizujeme s
podporou společnosti Hasbro a zatím máme trvalý a hezký nárůst účasti a
zájmu.
Pro soutěž provozujeme web www.nerfliga.cz a facebookovou stránku
www.facebook.com/nerfliga/.

10. Projekt Systematická Inkluze - společná cesta k úspěchu!
V roce 2018 jsme dokončili naší spolupráci na projektu Systematická
Inkluze - společná cesta k úspěchu!, reg. č. projektu:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172, Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání (OP VVV). Projekt a jeho aktivity jsou zdokumentované na
webové stránce www.inkluze.net.
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Hospodaření
V roce 2017 představoval příjem České pedagogické komory celkem
1.243.168,00 Kč. Výdaje celkově činily 1.520.104,54 Kč. Rozdíl jsme
čerpali z rezervního fondu, kam byly pro tento účel v minulém období
uloženy, a kde stále zůstává kladný zůstatek.

V Praze 4. 5. 2019

…......................................
Mgr. Jan Vodička
předseda spolku

........................................
PaedDr. Tomáš Houška
místopředseda spolku
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