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ÚVODNÍK
Právě držíte v rukách další číslo
MAPáckého občasníku. Projekt
naplno běží, pracovní skupiny
se scházejí, řídící výbor schválil
Strategický rámec, proběhlo
druhé jednání partnerství Map.
Pořád hledáme stálé členy do
tematických pracovních skupin.
Pojďte zlepšit vzdělávání na
Kadaňsku ;-)


Co se děje a bude dít?

CO SE DĚLO, DĚJE A BUDE DÍT?
Pracovní skupiny se nadále scházejí, druhý řídící výbor schválil
Strategický rámec, proběhlo druhé jednání partnerství Map, hledáme
aktivní lidi se zájmem o vzdělávání, připravujeme semináře a workshopy.

JAKÝ MÁ MAP ZAMÝŠLENÝ PŘÍNOS?
Místní akční plán vzdělávání se skládá ze čtyř klíčových aktivit. První a
velmi důležitou je akční plánování. Mezi to patří rozvoj partnerství.
Partnerské subjekty by se měli setkávat či vyměňovat zkušenosti. Dále
Dohoda o prioritách – především z operačního programu IROP. Dále
sestavení akčního plán a poslední dílčí podaktivitou je budování
znalostních kapacit – např. pořádáním „ochutnávkových“ seminářů.
Další klíčové aktivity jsou: evaluace, řízení MAP a řízení projektu.

Spolupracujeme s:
S

„Hledáme aktivní lidi, kterým není lhostejný
další vývoj vzdělávání dětí a žáků na
Kadaňsku.“
Z PRACOVNÍCH SKUPIN
V průběhu července, srpna a září 2017 nám probíhaly prázdniny, ale
v měsíci září jsem se opět aktivně pustili do práce. Přesto probíhalo
v době prázdnin několik seminářů. Stále platí, že hledáme aktivní lidi,
kterým není lhostejný další vývoj vzdělávání dětí a žáků na
Žatecku. Zapojte se do činnosti pracovních skupin a posuňme se
kupředu! Účastníci v pracovní skupině mohou být honorováni!
Témata pracovních skupin:
1. Podnikavost, iniciativa, kreativita žáku ZŠ, kariérové poradenství a
polytechnika (přírodní vědy) ZŠ
2. Cizí jazyky ZŠ
3. Předškolní vzdělávání
4. Čtenářská gramotnost ZŠ, kulturní povědomí a vyjadřování
5. Inkluze ZŠ + občanské a sociální dovodenosti žáků
6. Matematická gramotnost ZŠ a digitální kompetence

Kontakt:
tel: 774 965 573
Roman.kristof@vladar.cz
www.vzdelavani-kadansko.cz

3-DENNÍ SEMINÁŘ HODNOTOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Na konci července jsem měla díky MAS Vladař možnost zúčastnit se
semináře v Trmicích se sestrou Cyril Mooney, která pochází z Irska,
ale již více jak 40 let působí na školách v Indii. Přes pokročilí věk
sestry Cyril byl seminář velmi akční a velmi dobře vedený.
Hodnotové vzdělání je o přístupu k dětem jako ke svobodné a
zodpovědné bytosti schopné se samostatně rozhodovat, která má
chuť se učit a poznávat svět kolem sebe, aniž by musela být frontálně
vedena učitelem nebo rodičem. S dětmi se pracuje ve skupinkách,
každý má možnost se vyjádřit, ale do ničeho se děti nenutí. Učitel
pracuje jako koordinátor a poradce v případě, že si skupina neví
rady, připravuje pro děti nebo ve spolupráci s nimi témata jako
například Svět kolem nás, Co k životu potřebuji?, Vztahy, a jiné, se
kterými dítě i rodič denně přichází do kontaktu.
Princip Hodnotového vzdělávání je nám v Začit Spolu velmi blízký a
práce s dětmi ve skupinách také. Pro státní Základní školy, stejně
tak ale i pro inovativní školy, vidím velký přínos ve velmi dobře
rozpracované struktuře nebo plánu hodnotového vzdělávání.
Hodnotové vzdělání je možné zařadit jako předmět do výuky na
běžné základní škole stejně dobře jako na alternativní. Organizace
skolacyril.com je schopna přijet do jakékoliv školy a učitelům
předvést s jejími žáky předváděcí hodinu, což vřele doporučuji těm,
kteří tuší, že výuka v lavicích, kde děti minimálně 4 h sedí, není
optimální. Což potvrdili i všichni účastníci kurzu, kteří 3 dny seděli
na židlích a mohli libovolně měnit polohy J. Jsem velmi vděčná, že
jsem měla možnost poznat sestru Cyril a její nadšený tým a věřím, že
se tato metoda hojně rozšíří do na našich Základních škol. Velmi
děkuji MAP ORP Kadaň za nabídku a možnost se na tento seminář
podívat.
Článek od účastnice semináře paní Pavlíny Pilařové ZŠ A MŠ,
Jesle Kadaň, Kpt. Jaroše 612, 43201 Kadaň.

SEMINÁŘ CIZÍ JAZYK
Seminář proběhl od 9:00 do 12:00 hod dne 31.8.2017 v prostorách
Okresní hospodářské komory v Chomutově, za účasti těchto
zástupců partnerů MAP ORP Kadaň a MAP Chomutovsko.
prezentující:
Vladislava Beránková – ZŠ R.Koblice, Kadaň
Kateřina Michalová – 1.ZŠ Kadaň
Jakub Fischer - ZŠ R.Koblice, Kadaň

Vladislava Beránková představila počítačové a mobilové aplikace a
hry, využitelné při výuce v hodinách přírodopisu, anglického jazyka,
českého jazyka, případně dalších předmětů: ANIMAL 4D,
ANATOMY 4D, ELEMENTS 4D, Aplikace: QR GENERÁTOR, Hra
KAHOOT, MOZZA BOOK – pro různé předměty, 3D obrázky, Videa
v angličtině.
Kateřina Michalová prošla s účastníky způsoby používání učebnice
Maximal Interaktiva srovnala je s užíváním učebnic jiných.
Jakub Fischer představil různé formy užití metody CLIL, tedy užití
cizího (zde konkrétně anglického) jazyka při výuce jiných předmětů
a postupy, jak spolupráci jazykáře a druhého vyučujícího nastolit.

SEMINÁŘ BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S CHEMICKÝMI
LÁTKAMI A S PŘÍPRAVKAMI VE ŠKOLÁCH
Dne 12.9. 2017 se uskutečnil seminář Bezpečné zacházení s
chemickými látkami a s přípravky ve školách – zákonné povinnosti
dle platné legislativy. Lektorem byl Ing. Vilém Koutník, CSc. (ředitel
Střední průmyslové školy chemické v Brně) Seminář se konal od
09.00 do 14.00 na 5. ZŠ v Kadani - Na Podlesí 1480
(www.5zskadan.cz/)
Seminář, lektorovaný Ing. Vilémem Kotníkem, CSc. proběhl
v souladu s jeho vytčenými cíli: účastnící (všichni z řad učitelů
chemie ze základních a uměleckých škol ORP Kadaň) byly seznámeni
s nakládáním s chemickými látkami, které používají při výkonu své
práce. A to ať již se jedná o nakládání s chemickými látkami ve
školním prostředí a jejich správnému ošetření z hlediska legislativy,
anebo přímo při výuce chemie na základních školách. Lektor
přítomné podrobně seznámil se stávající platnou legislativou a s
povinnostmi z této legislativy vyplývajícími. Na semináři se řešilo i
nakládání s chemikáliemi užívanými mimo výuku v běžném chodu
školy (úklidové chemikálie apod.)
Účastníci semináře byli vybaveni podkladovými materiály
k presentaci lektora., další potřebné jim byly na místě nakopírovány
a obsáhlejší zaslány následně e-mailem. Všichni též prošli v závěru
krátkým testem z nabytých znalostí.
Přínos semináře vzhledem k potřebnosti teoretické i praktické výbavy
učitelů chemie i vedení škol byl účastníky hodnocen velmi kladně.
Účastnící vyjádřili zájem o zprostředkování dalšího semináře, na
nějž by byl pozván lektorovat pracovník/pracovnice z Krajské
hygienické stanice, jenž by účastníky seznámil s požadavky a praxí
svého pracoviště ve vztahu k zacházení s chemickými látkami a na
základních školách. Zprostředkování se ujme koordinátor MAP ORP
Kadaň

SEMINÁŘ MALÝ VĚDEC II
Dne 22.9. od 8.30 do 15:30 se v ZŠ a MŠ Začít spolu na Kpt. Jaroše
612 v Kadani uskutečnil seminář Malý vědec 2.

Seminář byl uspořádán v rámci vzdělávání MAP ORP Kadaň na
základě zájmu o jeho aktualizovanou celodenní verzi, v které by byl
prostor pro diskuzi (první verze byla realizována 12.6. od od 13.00
do 15:45) Na nabídnutý termín se závazně zaregistrovalo 8, nakonec
se zúčastnilo 6 zájemkyň. Nakonec seminář absolvova z škol:
Seminář lektoroval Petr Benda, učitel v česko-anglické školce a
vedoucí kroužku Malý vědec v pražském dětském centru Bedrníček)
a externí člen pracovní skupiny Předškolní vzdělávání MAP ORP
Kadaň.

Co nás čeká
v měsíci říjen –
prosinec 2017?
17.10. seminář:









Bezpečné zacházení
s chemickými látkami a
s přípravky ve školách – zákonné
povinnosti dle platné legislativy
č.2
15.11. seminář:
Umisťování dvouletých dětí v MŠ
20.11. seminář:
Výkaznictví spojené s inkluzí na
základních a mateřských školách
– seminář 1
Výkaznictví spojené s inkluzí na
základních a mateřských školách
– seminář 2
30.11. seminář:
Nové pojetí matematické
gramotnosti pro MŠ
6.12. jednání partnerství MAP

Lektor Petr Benda seznámil účastnice zajímavou a poutavou formou
(pomocí demonstrace her, herních objektů, videí a diskuzí) s
možnostmi, jak otevřít dětem oči a vyvolat, či spíše udržet, v nich
zájem zkoumat vše, co je obklopuje: od atomů přes lidské tělo až do
nejzazších koutů vesmíru.
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MAS Vladař, o.p.s.
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