Národní plán doučování – doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen
znalostí žáků
Národní plán doučování spustilo v létě 2021 Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR)
a neziskovými organizacemi. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci
zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie covidu-19.
Na pokrytí nákladů na doučování žáků rozhodlo MŠMT základním a středním školám
rozdělit v roce 2021 téměř 250 milionů korun. Školy tyto prostředky obdržely
prostřednictvím krajských úřadů. V první fázi přímé doučování žáků probíhalo
do 31. prosince 2021. Praktickým průvodcem a inspirací pro ředitele, pedagogy,
doučující i rodiče je web https://doucovani.edu.cz.
Národní plán doučování rokem 2021 neskončil. Od ledna 2022 doučování,
resp. doplňkový vzdělávací program pokračuje v rámci Národního plánu obnovy.
Doučování probíhá mimo vyučování a doučující dostanou hodiny zaplaceny.
Smyslem tohoto doplňkového vzdělávacího programu je také iniciovat širokou
neformální platformu škol a externích doučovatelů (jednotlivce, neziskové a jiné
organizace a instituce), kteří budou intenzivně spolupracovat na poskytování co
nejefektivnější podpory ohroženým dětem.
Dlouhodobě se doučování věnuje mj. nezisková organizace Člověk v tísni, která se
snažila dětem po celou dobu pandemie pomáhat s výpadkem během distanční
výuky. Možnost využít prostředky i na zapojení lidí z okolí školy otevřela nové cesty
komunikace s dětmi a rodinami tam, kde dosavadní komunikace neprobíhala
funkčně.
NPI ČR v tomto programu zajišťuje metodickou podporu pro školy a doučovatele,
stejně jako komunikaci projektu školám a doučujícím. Jako vítaná podpora v rámci
snah o doučení mezer způsobených během distanční výuky se ukazuje web
https://doucovani.edu.cz/, který využívala polovina doučujících škol.
„Snažíme se, aby učitelé brali doučování jako šanci pomoci žákům v obtížných
podmínkách a žáci jako potvrzení, že se o jejich vzdělání společnost opravdu
zajímá,“ říká projektový manažer NPI ČR Tomáš Machalík.
Podpora doučování bude pokračovat nejméně do konce školního roku 2022/2023
z Národního plánu obnovy.
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