Zápis z 15. jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti dne 2.3.2022
Přítomni dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení a představení
Jednání zahájila Pavlína Jandošová, která přítomným představila psycholožku Mgr.
Evu Mikešovou a v krátkosti je seznámila s programem jednání pracovní skupiny
Rovné příležitosti tentokrát na téma Podpora učitelů a asistentů pedagoga. Spolu
s Evou Mikešovou představila platformu podpůrné asistentské skupiny těm, kteří
se setkání účastnili poprvé.
Vzhledem k velké účasti předškolních pedagogů upozornila přítomné učitele a
jejich asistenty na další aktivity projektu MAP ORP Nepomuk - konkrétně změny v
jednání pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a další naplánovaná jednání
pracovních skupin a vyzvala je v případě zájmu k účasti.
2. Podpůrná skupina pro učitele a asistenty pedagoga
V úvodu setkání se přítomným představila psycholožka Eva Mikešová, která je
garantem pracovní skupiny Rovné příležitosti a zároveň facilitátorkou podpůrné
asistentské skupiny a požádala přítomné pedagogy, aby se i oni krátce představili
ostatním.
V další části setkání se přítomní vyjádřili k tématům, která je aktuálně zajímají nebo
trápí. Na sdílená témata (Jaké jsou kompetence a možnosti práce asistenta
pedagoga? Co můžeme dělat s přístupem pedagogického pracovníka, který z
různých důvodů nastaven inkluzi a nechce ve své třídě asistenta pedagoga? Jak
nejlépe pomoci dítěti s poruchou komunikace? Liší se požadavky na budoucí
prvňáčky z pohledu klasické a alternativní základní školy) se pak postupně
přítomní snažili nahlížet z různých úhlů pohledu a hledat možné cesty řešení.
Podpůrná skupina poskytuje asistentům pedagoga a učitelům mateřských a
základních škol Nepomucka a Spálenopoříčska prostor, kde mohou společně sdílet
své zkušenosti, hledat řešení problematických situací i povzbuzení. Pedagogové a
asistenti se zdokonalují v respektujícím přístupu a nenásilné komunikaci. Mají
možnost setkat se s kolegy z okolních škol a podpořit se navzájem. Současně tak
zvyšují své profesní kompetence a pečují o svou psychohygienu. Každé setkání
vychází z aktuálních témat jednotlivců.
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3. Závěr
Eva Mikešová a Pavlína Jandošová poděkovaly všem přítomným za účast. Pavlína
Jandošová přítomné seznámila s pokračováním projektu MAP III, s činností
pracovních skupin a přizvala je k případné spolupráci.
V Nepomuku dne 3.3.2022
Zapsala: Pavlína Jandošová
Ověřila: Eva Mikešová
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