Zápis ze 4. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Datum a místo konání: 11. 1. 2018 – 13:00, místnost č. 115, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo
Přítomni: přiložena prezenční listina

Zahájení:
Jednání pracovní skupiny zahájil manažer MAP Bc. Petr Příkazský přivítáním přítomných
členů a seznámil je s náplní jednání, které bylo zaměřeno na dokončení a podrobnější
specifikaci aktivit pro Akční plán v návaznosti na předchozí jednání PS.

Diskutované návrhy aktivit:
1) Sdílení dobré praxe v polytechnickém vzdělávání - Sdílení dobré praxe prostřednictvím
vzájemného setkávání a předávání zkušeností učitelů vybraných předmětů polytechnické
výuky. Setkávání 2x ročně (2-3 hodiny) na konkrétní aktuální téma. Workshopy, podpora
manuální zručnosti pro 1. a 2. Stupeň, technické vzdělávání napříč předměty, kreativní
samostatné projekty žáků, podnikavost žáků (žákovské firmy). Místo konání prostory ZŠ v
ORP. Téma následujícího setkání si vždy zvolí účastníci sami.
- občerstvení (4000,-) lektor (8000,-) podkladový materiál prezentační technika - NTB,
dataprojektor (sdíleno) – 4x ročně
- MAP II

2) Podpora pedagogů polytechnických předmětů - Badatelsky orientované vyučování , lektor
k proškolení pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání, projektové výuky a podpory
podnikavosti. Technické školky + pomůcky
- Kompletní zajištění vzdělávací akce (1000 kč/účastník)
- MAP II/Implementace MAP

3) Podpora EVVO - Projekt ekologizace školy - zapojené školy v průběhu školního roku
provedou pod vedením pedagoga analýzu ekologického stavu školy až následnou nápravu. Na
škole bude zřízen eko tým pod vedením místního pedagoga. Na závěr projektu se navzájem
navštíví jednotlivé zapojené školy, žáci představí průběh celého projektu + čeho dosáhli.
Koordinátor projektu poskytne pedagogům metodickou podporu, plán aktivit, odborný dohled
nad aktivitami škol. Zaměření také na zdravé stravování – skutečně zdravá škola. Metodická
podpora koordinátorů EVVO.
- DPP místní pedagogové DPP metodik materiál
- Implementace MAP

Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy aktivit, včetně implementace pozměňovacích
návrhů. Jednání ukončeno v 16:00
Zapisovatel: Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS.

