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Projekt MAP pokračuje
novým projektem MAP2.
Tentokrát jde o společný
projekt pro Podbořansko a
Žatecko.
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CO JE TO MAP2?
Stejně jako v předchozím projektu budeme připravovat Místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro další období. Tentokrát budeme realizovat některé cíle z předchozího
plánu. Jedná se o ty cíle, které nelze realizovat prostřednictvím šablon a které se
v průběhu plánování identifikovaly jako potřebné pro více škol v území. Jde především
o exkurze, vzdělávání pro pedagogy a nákup pomůcek.
Dále bude realizován polytechnický kroužek pro žáky základních škol, program
malé technické univerzity pro mateřské školy a první stupeň základních škol a
odborná platforma pro spolupráci pedagogů a síťování sociálních služeb. Více
informací o projektu a jeho možnostech bychom vám rádi sdělili na setkání
partnerství MAP. Budeme rádi, budete-li i nadále spolupracovat na rozvoji
vzdělávání a předávání zkušeností.
Zároveň bychom rádi uskutečnili ještě do konce listopadu setkání Řídícího výboru.
Složení Řídícího výboru bude muset projít změnou, která je dána podmínkami projektu.
Znamená to, že Řídící výbor bude doplněn o některé další členy. Budeme rádi, pokud
stávající členové budou i nadále pokračovat ve svém aktivním členství.

„MAP2 pokračuje pod názvem MAP2 PodbořanskoŽatecko, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011513“
CO SE DĚJE A BUDE DÍT? – PRACOVNÍ SKUPINY
Vzhledem k velikosti území pro plánování, které je potřeba pokrýt může dojít i k tomu,
že jedna skupina proběhne v Žatci, druhá v Podbořanech.
Dotazníkové šetření
Je povinné, vyplývá z postupů MAP2. Jsou připraveny elektronické dotazníky, které
byly rozeslány pod internetovým odkazem. Vyplnění dotazníků nezabralo více jak 15
minut.
Po dohodě se členy pracovní skupiny byly dotazníky rozeslány v období po jarních
prázdninách (11.2. - 18.2.2019) a otevřeny byly pouze týden.
Strategické plánování
Pan Olah představil harmonogram dalších skupin a kroků pro revizi dokumentu MAP.
Vzdělávání na pracovní skupině - tzv. malé vzdělávání
Je možné představit nějakou zajímavou aktivitu, pomůcku, metodu ostatním kolegům
na pracovní skupině. K tomu je možné čerpat prostředky v rámci DPP, cca 250
Kč/hodinu. Je možné si tak zamluvit jednání pracovní skupinu za tímto účelem.
Vzdělávání pedagogů - tzv. velké vzdělávání
Opět je možné pořádat vzdělávání pedagogů.
Objednávat v režimu - krátká anotace, lektor, částka – vše hrazeno z projektu MAP2
Je možné psát návrhy na vzdělávání na email alexander.olah@vladar.cz, časem bude
kolega či kolegyně, která tuto aktivitu povede.
V MAP1 máme jako jeden z cílů vzdělávání pedagogů.
Exkurze:
Z projektu lze hradit exkurze. Zatím možnost cca 1 exkurze na 1 školu. Anotace opět
na email pana Olaha, později kolegyni, která aktivitu povede.
Kdy a kolik bude dětí a kolik bude stát vstupné.

Pomůcky:
Opět je možné nakupovat pomůcky k testování. Bude promyšlena možnost nákupu
literatury.
Metodika rovných příležitostí
Proběhla diskuze k metodice rovných příležitostí a o povinných aktivitách, které z této
metodiky vyplývají. Na základě diskuze bylo dohodnuta forma workshopu k rovným
příležitostem a dotazník pro rodiče, který poslouží jako základ pro další práci pracovní
skupiny. Je potřeba uspořádat několik setkání například s poskytovateli sociálních
služeb. Byl vznesen požadavek na zastoupení vedoucích organizací. V úvahu
přicházejí i počáteční individuální schůzky. Budou nadefinovány příkladové situace ze
strany pedagogů.
Polytechnický kroužek
Kroužek povede paní Kopalová, bude probíhat jednou týdně na škole, je k dispozici
laboratoř. Bude zahájen 1.3. v intervalu jednou týdně 2 hodiny.
Paní Kopalová předala požadavky na vybavení, které budou projednány. Dále je
možnost sponzorského daru, který může sjednat paní Janků. Je k tomu potřeba účast
ředitele MAS Vladař na předem dohodnutém jednání. Kapacita kroužku bude max 15
dětí. Dne 6.3 by mělo proběhnout první setkání.
Exkurze
Paní Janků informovala členy PS o možnostech exkurzí do Techmánie a IQ Landie.
Od 14.2 by měl být na webu RSK k dispozici objednávkový formulář. Denně budou
vyjíždět dva autobusy do IQ Landie a Techmánie. Hrazena je tedy doprava i vstupné.
Podmínkou je vzít 3-5 žáků ze střední školy. V Žatci ideálně z elektrotechnické střední
školy. Další možností pro základní školy budou tzv. Technodays.
V Místním akčním plánu vzdělávání (MAPu) 2 jsou ustanoveny tyto tématické
pracovní skupiny:
- Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
- Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního
povědomí a vyjádření dětí a žáků
- Rovné příležitosti (dříve Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků)
- Matematická a digitální gramotnost na základních školách
- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v
polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v
základních školách

PLÁNOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH
Dále probíhala aktivita „plánování na školách“. K této aktivitě bude potřeba doplnit náš tým o kontaktní osobu z každé školy, která
s námi bude spolupracovat na základě DPP. I nadále budeme sbírat investiční priority z každé školy do Strategického rámce, který
je podmínkou pro čerpání investičních prostředků z IROP. Předpokládáme aktualizaci Strategického rámce v lednu 2019.

Seminář na téma BOV (badatelsky orientovaná výuka)
Seminář se konal ve středu 27. 2. 19 od 15,30 hod na Základní škole Žatec,
nám. 28. října 1019, okres Louny.
Časová dotace 2 hodiny.
Lektor - Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.
Badatelsky orientované vyučování: jak se s ním „poprat“?
Badatelsky orientované vyučování či BOV je moderním pojmem v současné
výuce (nejen) přírodovědných předmětů. Co se ale ukrývá za tímto pojmem?

Co je a co není BOV? Jak připravit úlohu, ve které by si žáci vyzkoušeli
bádání na vlastní kůži? Na tyto, ale i další otázky budou
společně nalezeny odpovědi. Zároveň se účastníci během semináře seznámí s
několika již vytvořenými úlohami, které jsou určeny pro žáky s různě
pokročilými dovednostmi ve vztahu k BOV. Právě nedostatek zkušeností
žáků s tímto přístupem představuje jeden z významných limitů pro zařazování
úloh BOV do výuky.
Lektor se na úvod semináře pokusil objasnit smysl a podstatu badatelsky
orientované výuky. Vysvětlil rozdíly mezi „badatelsky orientovaným
vyučováním“ a tzv. „bádáním“. Uvedl jeho přínosy, ale především upozornil
na limity zejména ve vztahu k žákovi, jeho motivaci a pozitivnímu vlivu na
průběh a výsledky vzdělávání.
Přítomným pedagogům byly představeny konkrétní příklady badatelských
úloh využitelných v praxi, které si mohli sami vyzkoušet. Měli možnost blíže
se seznámit s úlohami různých úrovní s ohledem na dovednosti žáků a jejich
zkušenosti s badatelsky orientovanou výukou. Účastníci obdrželi několik
ukázek praktických materiálů a odkazy na vhodné zdroje BOV.
Přítomní projevovali upřímný zájem, nadchla je zvláště možnost aplikovat
tuto metodu na jednoduchých úlohách, které nejsou náročné na přípravu.
Využili také příležitost diskutovat s lektorem o některých dílčích metodách.
Seminář proběhl ve velmi přátelské a příjemné atmosféře, účastníci ocenili
zejména vstřícný přístup přednášejícího, formu, jakou se jim pokusil přiblížit
tento způsob výuky. Seminář hodnotili jako motivující, inspirující a pro jejich
vlastní praxi velmi přínosný.
Zpracovala: Mgr. Ing. Silvie Svobodová

SLEDUJTE NÁS NA WEBU a FACEBOOKU!
Kde se dozvíte další informace o projektu MAP2? Již funguje náš web
www.vzdelavani-zatecko.cz a www.vzdelavani-podboransko.cz. Máte nápad
či zpětnou vazbu v čem by se mělo vzdělávání na Žatecku a Podbořansku
posunout?

MAS VLADAŘ O.P.S.
Karlovarská 6, Valeč

Kontakt
MAS Vladař o.p.s. Karlovarská 6, Valeč
tel: 608 121 375 alexander.olah@vladar.cz
www.vzdelavani-zatecko.cz
www.vzdelavani-podboransko.cz

Spojte se s námi!

