Zápis ze zahraniční cesty
USA 13. – 21. října 2018
Konference: Champions for change: Leading a Backbone Organization for
Collective Impact + návštěvy Collective Impact škol a programů
Účastník za NS MAS: Petr Čáp
Další účastníci za ČR:
Nadace ČS: Vladimír Srb, Ondřej Zapletal, Jakub Mareš
Nadace Avast. Martina Břeňová
Nadace OSF: Lucie Plešková
Učitel naživo: Jan Straka, Martin Kozel
SKAV: Silvie Pýchová, Klára Laurenčíková, Milan Kotík

13.10 (sobota)
Odlet z Prahy, přílet do Los Angeles

14.10 (neděle)
Setkání s účastníky, organizační schůzka, představení programu ze strany organizátorů, diskuse
nad záměrem uplatnění metody kolektivního dopadu v ČR v oblasti vzdělávání, výběr volitelných
workshopů, aklimatizace

15.10 (pondělí)
Ráno: LA COMPACT (Miguel Contreras Learning Complex)
Školní komplex nacházející se v čtvrti imigrantů a pracující třídy, 95% rodin je
identifikováno jako žijící pod úrovní chudoby. Okolí je nebezpečné díky pouličním
gangům. Škola měla veliký podíl dětí, které nedokončili povinnou školní docházku (v
USA 12 tříd -> 8 ZŠ+4 SŠ). Prvním krokem bylo zlepšit identifikaci dětí se školou -> začali
se zavádět malé školní učící se skupiny. Veškeré změny se děly ve spolupráci se
školskými odbory a radou rodičů. Škola získal prostředky z federálního programu
Promise Neighborhood Grant (obdoba českého KPSVL). Škola zavedla didaktickou
metodu Linked Learning:
- Důraz na excelentní vzdělávací výsledky
- Technické dovednosti z reálného světa
- Autentické propojení se světem práce
- Komplexní systém podpory studentům
Linked Learning se vyznačuje heslem: nezáleží, co mají děti za sebou -> vysoká
očekávání a vysoká podpora pro všechny žáky. V rámci školy podporují např. letní stáže
u zaměstnavatelů, mají letní adaptační programy na přechod mezi základní a střední
školou. Škola pro cca 1700 žáků zaměstnává 3 sociální pedagogy, kteří se starají o
odpolední programy, aktivity v rámci linked learning, spolupráci s rodiči, provazují
rodiny na sociální programy. Podporují žáky, pro které není angličtina rodným jazykem,

jsou imigranti se učit jazyk a využívat komunitních aktivit školy pro lepší integraci.
Speciální komunitní pracovník pro školu plánuje workshopy pro žáky, pomáhá učitelům
s aktivitami, vyhledává spolupráci s dalšími organizacemi, zapojuje rodiče, pomáhají
s integračními programy. Škola též zaměstnává školní psychology.

Dopoledne: Policy Youth Institute
Organizace v čtvrti Hollywood, kde jsou dětské gangy, imigranti ze střední Ameriky
(Honduras, El Salvador, Guatemala), zkušenosti s násilím, obchodem s lidmi, kuplířství,
sexuální zneužívání. Děti mají často trauma. Organizace zaměstnává terapeuty, učitele
dospělých, právníky, sociální pracovníky.
Komplexní programy na podporu čtvrti (LA Promise Zone)
Prenatální a kojenecká Povinná školní
podpora
docházka 7-19 let
Prenatální podpora
Doučování po škole,
odpočinkové a
zábavné programy
Kurzy přípravy na
Finanční gramotnost
rodičovství

Bakalář a zaměstnání

Rodiče a rodina

Kurzy na zdokonalení
základních znalostí

Poradenství v oblasti
výběru školy a kariéry

Projekty na učení
službou v komunitě

Program na rozvoj dětí Tutoři a podpora
po narození
domácích úkolů v
domově
Přístup k očkování
Prodloužená výuka

Podpora žáků, kteří
vypadnou a jejich
znovu přijetí
Finanční gramotnost,
školní půjčky
Tutoři a podpora
domácích úkolů v
domově
Prevence gangů
poradenství pro
mládež
Linked Learning

Počítačová a
technologická centra
pro rodiče
Trénink dovedností

Příprava na vstup do
školy
Dětská univerzita

Kombinace výuky s elearningem (blended
learning)
Rozvoj pedagogických
pracovníků
Komunitní školy
s nabídkou plné
podpory
Kurikulum pro 21.
století
Tělocvik a stravování

Přístup k technologiím
a rychlému internetu
Programy letních stáží
Návštěva univerzit

Pomoc při hledání
zaměstnání
Semináře o rodičovství
a výživě
Služby na podporu
mentálního zdraví
Finanční gramotnost a
nabídka spořících účtů
Rodinné poradenství a
případové studie
Výuka angličtiny
Podpora v základních
potřebách: bydlení,
zdraví, doprava

Odpoledne: STEM High School
Škola taktéž nacházející se v LA Promise Zone, v minulosti měla velké problémy
s vysokým odchodem žáků ze vzdělávání. Většina studentů žije pod hranicí chudoby,
70% žáků nemá angličtinu jako rodný jazyk. Na 550 studentů je 27 učitelů, ředitel je

volen a hodnocen učiteli, rodiči a žáky. STEM je akronym pro vědu, techniku,
technologii a matematiku. Každý z dětí dostane notebook s připojením na internet,
učitelé tak mohou mluvit s rodiči přes skype. Pro přechod školy z běžné střední na
koncept podpůrné se opíralo vedení o podporu pedagogů, které= nestálo na tom, že by
do školy chodili externí lektoři, ale opíralo se a andragogické postupy, kdy se dospělí
nejlépe učí v praxi sami od sebe, navzájem sdílí, mají komunitní kruhy.

Odpoledne: Los Angeles City College
Vysoká škola do úrovně bakaláře, založená 1929. Nabízí učení zdarma. Studenti jsou
často první generace, která se učí na vysoké škole. Z 20tis studentů jich je 800
v programu Promise Zone. Na školu nejsou ani přijímačky, ani se zde neplatí školené.
Polovina studentů po dokončení College odchází na univerzity UCLA nebo Berkley.
Podvečer: Obchodní komora Los Angeles
Prezident obchodní komory si uvědomoval, že výsledky žáků na středních školách
jsou velmi špatné, ze systému odpadala až polovina studentů. Uvědomoval si, že se
jedná o komplexní problém, který vyžaduje komplexní řešení. Zjistili si, že ve státě
Massachusetts se výsledky žáků začaly zlepšovat – 1982 Boston compact: spolupráce
podnikatelské sféry a školství. To vedlo Obchodní komoru k hledání metody, jak situaci
komplexně zlepšit, naši metodu Kolektivního dopadu. Obchodní komora nabídla
zázemí pro páteřní organizaci LA Compact. V kolektivním dopadu se nemluví o
pilotování ale o prototypování – pochází z podnikatelské sféry a více akcentuje přijetí,
že můžeme selhat.
Skupiny se schází měsíčně, některé čtvrtletně. Rozpočet je 1 mil USD ročně s je placen
ze soukromých zdrojů. Cyklus kolektivního dopadu je cca 3 roky, kopíruje etapy
skupinové práce:








Vznik (starting) - vznik skupiny.
Formování (forming) - testování skupiny, charakterizované určitou
závislostí a silným zaměřením na cíle.
Bouření (storming) - charakterizované silným vnitroskupinovým
konfliktem a silnými emocionálními reakcemi jako odpověď na
požadavky pro dosažení cílů. Občas bývá v češtině uváděno i jako
krize.
Normování (norming) - vyvíjí se skupinová koheze (soudružnost),
otevírá se optimální výměna relevantních informací a fungování
vztahů, formují se skupinové normy. V češtině občas jako stabilizace.
Optimální výkon (performing) - funkční role jsou ustanoveny a
vynořuje se schopnost řešit problémy.
Ukončení činnosti (adjourning) - pomalý rozklad a rozvolnění vztahů
v souvislosti se ztrátou významu skupiny. Tato fáze bývá občas
pojímána jako varianta uzavření/oživení (closing/refreshing) uzavření je totožné s ukončením činnosti, oživení skupiny je
pojmenování pro opětovné posílení skupinové koheze v důsledku
objevení nových cílů a problémů, které skupina může řešit.

16.10 (úterý)
Ráno: Los Angeles Unified School District (Odbor školství v aglomeraci Los Angeles)
Odbor školství uvítal vstup soukromého sektoru do přípravy reformy školství,
podnikatelská sféra si uvědomila, že veřejná správa to sama nezvládne. Do škol se
musel dostat i princip komunitních škol, tedy míst, kde se dětem dostane i
psychosociální podpory., spolupracuje se s rodiči, NNO atd. Odpor cíleně pracuje na
desegregaci žáků tím, že rodiče udají etnicitu dítěte a odpor pak určuje, kam jaké dítě
bude chodit, tak aby nevznikali etnicky homogenní školy. Metodu kolektivního dopadu
vnímají jako prostor pro učení všech partnerů v systému. Na podporu rodin zřídili i
nové oddělení Rodin a komunit. Před tím, než vnikl LA Compact, tak byl mediální obraz
veřejného školství velmi špatný. Metoda pomohla k nezávislé facilitaci procesů.
Spolupráce jednotlivých stakeholdrů funguje na vzájemné důvěře, že peníze donorů
jdou správným směrem. Linked Learning si zvolila 1/3 škol, zvolili si to dobrovolně,
vedou si to sami učitelé a každá škola dostala na podporu linked learning facilitátora.
Odbor se zaměřil na pozitivní motivaci učitelů, nikoho nenutí si vybrat linked learning,
ale ukazují pozitivní změny u žáků ve školách se zavedeným program a to motivuje
další školy, aby se přidávaly. Učitelé se školí o sobotách, jsou za to placeni 24
USD/hodina. U metody kolektivního dopadu je důležité stále udržovat konsensus a být
motorem činnosti sítě. V případě problému je důležité nenavrhovat hned zdánlivá
řešení, ale zastavit se a společně se ptát po příčinách – jen to pomůže hledat prototypy
řešení. U metody kolektivního dopadu v LA Compact je důležitý i důraz na advokační
činnost směrem k politikům Kalifornie.
Odpoledne: Konference 1. den: Leading a Backbone Organization for Collective Impact

Pět podmínek kolektivního dopadu
Společná agenda

Všichni účastníci sdílejí vizi změny, která zahrnuje společné chápání
problému a společný přístup k řešení problému prostřednictvím
dohodnutých akcí.

Sdílená data

Všechny zúčastněné organizace se shodují na tom, jak budou úspěchy
měřeny a šířeny. Shoda na krátkém seznamu společných indikátorů
určených a používaných pro učení se a zlepšování aktivit.

Vzájemně se
podporující aktivity

Rozmanitý soubor zainteresovaných mezisektorových stran
koordinuje prostřednictvím vzájemného akčního plánu řadu
rozmanitých aktivit.

Stálá komunikace

Všichni aktéři jsou zapojeni do časté, strukturované a otevřené
komunikace k budování důvěry, zajištění společných cílů a vytvoření
společné motivace.

Páteřní organizace

Nezávislý a financovaný personál se věnuje iniciativě, poskytuje
neustálou podporu vedení vize a strategie iniciativy, podporuje
slaďování aktivit, sdílí výsledky měření, podporuje veřejné mínění,
rozvíjí struktury na politické úrovni a mobilizuje zdroje.

Fay Hanleybrown, ředitelka FSG
Pro kolektivní dopad je třeba hledat společné téma, na kterém je obecná a široká
shoda. U sdílení dat je třeba mít na paměti, že se jedná do fakta, nezapomenout na
sdílení emocí, příběhů změny (metoda the Most Significant Change). Metoda
kolektivního dopadu je metodou tzv. každodenní demokracie – skupiny a kruhy uvnitř
kterých se odehrávají dialogy a diskuse. Dobré je pravidlo z podnikatelské sféry: pokud
to nedokážeme měřit, pak to neexistuje. Klíčové je zapojit do diskuzí i ty členy
komunity, kterých se problematika týká.
Paul Schmitz, Senior Advisor, Collective Impact Forum
Když bude páteřní organizace příliš aktivní, ostatní aktivitu nechají jen na ní. Musí se
dobře vyvažovat iniciativnost samotných zapojených subjektů a budovat pocit
vlastnění a závazku procesu kolektivního dopadu. Důležité je hned od začátku nastavit
společné indikátory měření úspěchu, které budou sdíleny mezi všemi partnery (a to jak
data, tak příběhy).

17.10 (středa)
Celý den: Konference 2. den: Leading a Backbone Organization for Collective Impact
Úspěšné iniciativy kolektivního dopadu jsou postavené na důvěře mezi lidmi
zahrnutými v aktivitě. Všichni musí přesně vědět, proč se dělá to, co se zrovna děje ->
stále znova a znova se ujišťovat, že zapojení lidí ví a sdílí společné cíle. Páteřní
organizace se opírá o jasný leadership. Bez toho, že bychom přizvali ty, kterých se
problém nejvíce týká, problém nevyřešíme. Inkluze neznamená rovnost – pokud ke
stolu pozveme zástupce minorit, zajistíme sice inkluzi, ale pokud tito lidé nemluví za
svoji skupinu, pak se nejedná o rovnost, ale tokenismus.
Leading for a Culture of Collective Impact (Paul Schmitz)

Autor knihy: Everyone Leads: Building Leadership from the Community Up
Při facilitování a vedení skupin se opírat o knihu: „Obtížné rozhovory: Jak vyjednávat o
věcech, na nichž nejvíce záleží“. V leadershipu si být jistí, že v týmu máme zástupce
všech 4 stylů: vizionáře a analytika, aktivizátora a pečovatele. V adaptivním přístupu
k leadershipu následovat postup:
- Otevřít otázku/problém
- Předat lidem více odpovědnosti za řešení
- Odkrýt konflikt
- Tolerovat provokace
- Pojmenovat dynamiky ve skupině
Eko-cyklus kolektivního dopadu (Fay Hanleybrown)
Přirozený cyklus v řírodě, příčiny rozkladu skupiny mohou být různé: nová data, noví
lidé, pocit yhoření..aj. Připravovat se hned od začátku, že cyklus je přirozený. Koncept
odolnosti kolektivního dopadu: připravit si aktivity na fázi rozkladu. Lidé se nebojí
změn, bojí přechodů ve změnách.
Mapování aktérů (Jennifer Splansky Juster)

Při prvotní fázi mapování aktérů si vytvořit nejprve vizuální mapu sektorů, kterých se
náš problém týká a hledat v sektorech aktéry, kterých se problematika dotýká. Podle
míry vlivu na řešení problému je zapojovat do páteřní organizace nebo do pracovních
skupin.

18.10 (čtvrtek)
Dopoledne: Konference 3. den: Leading a Backbone Organization for Collective Impact
Pohyb od vizí k implementaci (Robert Albright)
V rámci analýzy problému si pak pro řešení vybrat jen ty nejdůležitější,
nejakceptovatelnější, nejlépe měřitelné a inspirující.
- PRINCIPY: nastavit architekturu páteřní organizace, zmapovat
aktéry, přizvat klíčové aktéry.
- DEFINICE PROBLÉMU: na základě dat vybrat klíčové ukazatele,
které definují a rámují problematiku
- CÍL: vybrat 3 měřitelné a inspirující cíle
- RÁMEC ZMĚNY: propojit cíle, aktivity partnerů, dohodnout se
kde může která organizace přispět.
- PLÁN UČENÍ: nastavit monitoring vývoje a učení celého
systému. Každá pracovní skupina si po sebe definuje vlastní
indikátory úspěchu a koordinuje aktivity mezi sebou.

MENTÁLNÍ MODEL
DYNAMIKA
MOCI

VZTAHY
SYSTÉM

Formativní
změna

PRAXE

ZDROJE

Strukturální
změna

Odpoledne: přesun letecky do San José

19.10. (pátek)
Ráno: Katherine Smith School
Škola se nachází na začátku Silicon Valley, 65% žáků jsou z latinské Ameriky, 15% jsou
Vietnamci. Děti nemluví anglicky, výsledky školy byly velmi špatné v celonárodních

testech. Před 8 lety došlo k radikální změně přístupu a podpory dětem. Řídí se heslem:
Možná dnes nejsi nejlepší, ale zítra můžeš být o trochu lepší. Zavádí různé podpůrné
didaktické metody, např. v první třídě je vždy jedno dítě vybráno jako expert na jedno
písmeno a to pak učí ostatní, v každé třídě mají systém ambasadorů, kteřčí provází
hosty a vysvětlují jim, co se děti učí. Didakticky se škola opírá o metodu čistého
projektového vyučování. Inspirace knihou: Leaders of Their Own Learning:
Transforming Schools Through Student-Engaged Assessment. Učitelé v rámci přeměny
školy využívají metody adaptivního vedení – sami si identifikovali, která řešení jsou
technická a která adaptivní. Učitelé tráví ve škole 9-10 hodin denně. Veškerá učící se
činnost a výkon žáků se testuje, pokud vidí u některých dětí velký posun ve výsledcích,
berou si je na fokus group a zjišťují, co stojí za jejich úspěchem. Zjistili tři příčiny
úspěchu: děti ví, v čem přesně zaostávají, stanoví si vlastní cíl pedagogického pokroku a
ten sdílí s rodiči, doma i ve škole se jim někdo pravidelně a individuálně věnuje.
Odpoledne: Školský odbor – zřizovatel škol
Na změně školy se podílí odbor spolu s externími organizacemi, které se zaměřují na
STEAM, Hluboké učení a 4K (komunikace, kooperace, kritické myšlení a kreativita).
V těchto pedagogických cílech se snaží podporovat všech 18 škol (10tis žáků) na svém
území. Uvědomují si, že bez externích partnerů by se jim změna nepovedla. Učitelé
zpravidla učí tak, jak byli učeni a jak učili. Univerzity učitele nepřipravují na tyto
didaktické postupy. Je proto zapotřebí změnit kulturu školy na učící se organizaci. Má
to své principy: autonomie, vedení a podpora, učení se, možnost dělat chyby. Školský
odbor od začátku spolupracoval se školskými odbory, tak aby se aktivity sladily. Také
s rodinami, kterým se postupně a srozumitelně představovaly změny směrem k STEAM
a 4K. STEAM jsou především kognitivní znalosti a 4K jsou konkrétní dovednosti, oba
dva cíle jsou v souladu s tím, co požadují po škole firmy (zvlášť poblíž Silicon Valley).
Školský odbor je pod gescí školské rady a zaměstnává 10 lidí – koordinátorů pro
jednotlivé oblasti. Dle odboru je většina učitelů odhodlána sloužit dětem a komunitě.
Večer: přesun do San Francisca
20.10. (sobota)
Odlet ze San Francisca do Prahy.
21.10. (neděle)
Přílet do Prahy.

Zapsal: Petr Čáp

Příloha: fotodokumentace
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Los Angeles City College

Obchodní komora Los Angeles
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