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Vzájemné hospitace na hodinách s čarodějem
Klíčová aktivita č. 07
Tato aktivita je zaměřena na pedagogické pracovníky všech pěti pracovišť mateřské školy a
bude probíhat v rámci celé mateřské školy. Počet členů cílové skupiny – dětí - je tak veliký,
že s ní musí pracovat více pedagogických pracovníků. Projekt předpokládá vzdělávání všech
pedagogů, k dispozici bude odborná literatura, ale bude třeba v této oblasti dosáhnout vyšší
kvality. Možnou formou, jak tohoto dosáhnout, jsou vzájemné hospitace. Ukázkovou hodinu
připraví vždy jedna učitelka se svými dětmi a sama si zvolí vhodný termín této hospitace.
Hospitujícími budou učitelky mateřské školy, z různých pracovišť, které se na tuto hospitaci
přihlásí. Seznámí se s metodami, které jejich kolegyně při práci s dětmi používá a především
se seznámí s výsledky práce dětí. Součástí těchto vzájemných hospitací bude i rozbor
ukázkové hodiny. Zde nejprve vyučující seznámí účastníky hospitace se skupinou dětí, které
se ukázkové hodiny zúčastnily, jaká je diagnostika jejich poruch a jakých výsledků zatím
dosáhly ve školní práci. Seznámí své kolegyně se svými zkušenostmi a poznatky při
využívání ICT při vytváření inkluzívního prostředí v podmínkách mateřské školy a při
odstraňování výše uvedených poruch. Hospitující pak sdělí vyučující své dojmy z ukázkové
hodiny a vzájemně si předají své zkušenosti a poznatky z této práce. Při vzájemných
hospitacích bude konzultována vytvořená metodika a soubor pracovních listů pro dětí, budou
navrhovány případné úpravy.
Předpokládá se uskutečnění 10 hospitací během celého období realizace projektu.
Výstup klíčové aktivity
Výstupem této klíčové aktivity je především odstraňování bariér mezi vyučujícími a rozvoj
otevřenosti, kolegiality a vzájemné spolupráce. Dále je to upevnění pocitu sebedůvěry, víry ve
vlastní schopnosti, znalosti a dovednosti. V žádném případě nejde o hledání chyb a jejich
odstraňování. Přínosem pro každého účastníka této aktivity je objevení něčeho nového, co
zatím neznal, nepoužíval a co by mohl vyzkoušet při své práci s dětmi. Cenná je především
výměna zkušeností, sdělení každého poznatku, který se osvědčil, přinesl konkrétní výsledek
zvláště při této práci, kdy se výsledky dostavují jen na základě společného úsilí učitele a
dítěte. Při přípravě ukázkové hodiny dojde ke zvýšenému úsilí pedagoga, hledání těch
dobrých zkušeností, toho, co se mu při práci s dětmi podařilo, co přineslo pozitivní výsledek.
Nemalou motivací je i pro děti pocit ukázat něco dospělým, zvláště když k tomu využijí
interaktivní tabuli, kterou se naučily ovládat.
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