Zápis z 5. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo II
PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,
sociálních a občanských dovednostech
Datum a místo konání: 27.2.2020 – 15:30, kancelář č. 208, 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 programem jednání.
Plánování aktivit implementace MAP na rok 2020
Na úvod byli členové seznámeni s návrhem na podporu nových metodických kabinetů.
Jednalo by se o Metodický kabinet pro kariérní poradce, který by byl vedený Mgr. Michaelou
Stehlíkovou (ZŠ Mládeže Znojmo) a PaedDr. Karlem Rivolou (SSŠ Znojmo). Dále
Metodický kabinet pro začínající pedagogy vedený Mgr. Renatou Hubáčovou (SSŠ Znojmo).
Skupina se shodla, že by bylo vhodné navržené kabinety v rámci projektu podpořit.
Hlavním tématem jednání byly návrhy na nákup polytechnických pomůcek pro ZŠ a MŠ:
• experimentální sady PASCO. Tyto sady jsou poměrně drahé a pro některé školy
nedostupné. Musíme však zvážit i náchylnost ke ztrátě a poškození komponentů
při častých výpůjčkách. Členové navrhují nákup pouze některých měřících senzorů,
na jejichž využití by byla zpracovaná metodická příručka pro učitele; dále nákup tabletu,
který by byl využitelný především pro terénní měření.
• sady SAM Labs – doporučuje pan Mgr. Beran, který sady osobně zná a s dětmi využívá.
Stavebnice má velký přesah a je LEGO kompatibilní
• ozoboti – programovatelní miniroboti, dobrá využitelnost, vyšší požadavky
na vyučujícího
• 3D tiskárna – půjčovat na měsíční projekt
• sady nářadí – s jednoduchými náměty (ne návody) na jejich využití; vhodné i do MŠ
• šicí stroje – pro ZŠ i MŠ, názory o vhodnosti pro malé děti se různí
• stavebnice SEVA, LEGO aj. – pro MŠ
Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy. Jednání ukončeno v 17:30 hod.
Zapisovatel: Mgr. Monika Mandátová
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