MIKROKONFERENCE projektu MAP II na území správního obvodu ORP České
Budějovice.
Projekt byl zahájen v roce 2018 a do zapojení projevilo zájem 126 škol zřizovaných v ORP České
Budějovice, již od června probíhala řada akcí, mj. byla v rámci projektu zajištěna doprava žáků základních
škol na výstavu Dobrodružství s technikou, uskutečnily se semináře se zaměřením na vzdělávání
pedagogických pracovníků nebo vedoucích pracovníků škol a zřizovatele, kooperační setkání pracovních a
tématických skupin a pravidelná jednání Řídícího výboru MAP II ORP ČB. Rozběhla se spolupráce
s dalšími subjekty, především pak s Jihočeskou hospodářskou komorou, Jihočeskou vědeckou knihovnou,
Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity, Domem dětí a mládeže v Českých Budějovicích a
v neposlední řadě i s odborem školství magistrátu města České Budějovice,…
V únoru 2019 proběhly mikrokonference zapojených škol. Setkávání byla zahájena ve Zlivi 13. února
2019. V aule Základní školy a Základní umělecké školy Zliv, Lidická 315 se sešli ředitelé škol ke
společnému jednání nad možnostmi spolupráce škol působících nejen ve Zlivi a okolí, na jednání přišel
pozdravit pedagogy a podpořit vzájemnou spolupráci také pan starosta p. Ferebauer. Jednání v Lišově 14.
února bylo zrušeno pro nezájem místních škol, ale o to s větším zájmem se pokračovalo v přímo
v Českých Budějovicích. Zde se 3 konference uskutečnily na půdě Základní školy a základní umělecké
školy, Bezdrevská 3, České Budějovice ve dnech 18.,19. a 25. února.
Setkání ředitelů přinesla mnoho zajímavých poznatků, připomínek a nápadů. Školy využívají nejen
zapojení do Strategického rámce, ale velmi vítají možnost ovlivňování cílů vzdělávací politiky v území
na základě místní potřebnosti a naléhavosti
Od konferencí neuplynul ani měsíc a již je vidět první výsledky, které vznikly na základě námětů,
požadavků a přání pedagogů.
Na ZŠ L. Kuby, Č. Budějovice se slibně rozbíhá podpora polytechnického vzdělávání, předškoláci
z mateřských škol si tady ve školních dílnách zkoušejí svoji zručnost při výrobě dřevěných autíček, lodí a
letadel.
Žáci prvních tříd si nově vyzkoušejí první pomoc a ti starší změří své síly v Duelu mladých čtenářů.
Pro učitelky mateřských škol je připraven kurz grafomotoriky a všichni vítají společné setkání na Letním
vzdělávacím MAP-kempu.
Všem jsou k dispozici webové stránky www.mapvzdelavani.cz, kde jsou zveřejňovány všechny aktuality
projektu i pozvánky na akce, pro zaregistrované zástupce škol je určena také zalogovaná část webu
s poradnou expertů přes právo, klima školy či téma společné vzdělávání.
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