
Co všechno
financujeme?

 „rozečetly“, ale

důležitější snad bylo,

že každý večer

prožily hezké a klidné

chvíle při čtení se

svými rodiči.

MAP je Místní akční plán obcí v ORP

Železný Brod pro vzdělávání dětí a

žáků do 15 let. Pomáháme nejen

rozvoji kvalitního a inkluzivního

vzdělávání ve školách, ale naše

práce zahrnuje i oblast včasné

péče  předškolního a neformálního

vzdělávání. Staráme se o spolupráci

mezi školami a školkami v našem

krásném Železnobrodsku.

Po čase snad každému dítěti škola zevšední. Ale

nemusí to tak být pořád! MAP Železnobrodsko II

organizuje zajímavé a motivační hry pro děti v ZŠ. I

taková matematická soutěž může být pro děti

atraktivní. Když skloubíte matematické znalosti,

geografické dovednosti – využití kompasu, pobyt

v přírodě a řešení úloh s historickým kontextem

tak, jak tomu bylo v soutěži „Období před a po

sametové revoluci“, umožníte tím dětem prožít

nádherný den, během něhož se toho hodně naučí.

A škola je baví, a to není málo.

 

MAP financuje zájmové kroužky a umožňuje

tak rozvoj dětí i po skončení výuky. Podařilo se

nám otevřít kroužky matematiky, keramiky,

badatelský kroužek, kroužek ozobotů,

kroužek 3D tisku a čtenářský klub. Dětem

jsme zpřístupnili jak tradiční kroužky, tak i 

 unikátní kroužky, které dětem otevírají brány

digitálního světa, jako je tomu právě u

kroužku ozobotů a kroužku 3D tisku.  Chceme

mít spokojené děti, pro které bude práce s

novými technologiemi  zcela běžná. Časem

budou mít větší šanci uspět v nelehkém

pracovním prostředí.

Než půjdou do školy, budou

už ledacos umět

 

Ne každé dítě má babičku, která by mu před
spaním četla. Díky nám chodí do školek „babičky“,
které dětem před spaním čtou, a tak má nakonec
každé malé dítě takovou svoji čtecí babičku.  A
protože  čtení není nikdy dost, předškoláci a jejich
rodiče se zapojili do aktivity  "Čteme dětem před
spaním".  Za odměnu

Smyslem MAP je též inkluzivní vzdělávání. Naší

snahou je, aby se kvalitní vzdělání dostalo i 

k znevýhodněným dětem. Zapojit se do aktivit,

které pořádáme, umožňujeme všem dětem bez

výjimky. Spolupořádáme Den dětí, přičemž naším

cílem je, abychom umožnili znevýhodněným

dětem vystoupit před publikem a ocenit tak jejich

schopnosti, dovednosti a snahu.  Na "Závěrečném

koncertu ZUŠ, aneb hrát a zpívat může každý"

tomu bylo také tak.

Chtěli jsme, aby děti začaly více číst a zároveň,

aby rodiče začali vzdělávání dětí prožívat s nimi.

Vymysleli jsme proto aktivitu „Čteme s rodiči“.

Děti z prvního stupně a jejich rodiče dokázali

přečíst neuvěřitelné čtyři knihy během jediného

měsíce. Za odměnu dostalo každé dítě krásnou

knihu. Děti se během toho měsíce skutečně  

Že nevíte, co je

polytechnické

vzdělání? U nás to 

 díky MAP

Železnobrodsko II

vědí už i

předškoláci. Ve

školkách se učí

stavět města včetně

infrastruktury. Jsou

z nich zkrátka malí

architekti, zedníci a

projektanti.

Co je MAP  Železnobrodsko II?

Škola je baví

Vzdělání je pro všechny

Nekončíme 

se zvoněním

 dostanou krásný

pracovní sešit

s pohádkou o

Vendelínovi, rytíři

Železnobrodském.

Pomáháme rozvíjet

různé dovednosti.



Železnobrodsko
fandí vzdělání

Tím nejzásadnější je vždy nakonec spolupráce.

Se školami a školkami jsme v úzkém kontaktu.

Staráme se o to, aby si školy a školky předávaly

důležité informace, ale nejen to. Pořádáme

různá setkání, kde se scházejí ředitelé škol,

ředitelky školek i učitelé a učitelky. Při setkání

ředitelek MŠ panuje báječná atmosféra. O naše

nejmenší je opravdu dobře postaráno. Je

důležité vědět, že všichni máme společný cíl a

že se nám díky MAP II Železnobrodsko společně

daří. Na výjezdní zasedání, které proběhlo

v Příchovicích, nelze zapomenout. Přítomní byli

ředitelé ZŠ, ředitelky MŠ, někteří učitelé a my.

Na programu byly různé semináře a přednášky.  

 

Je to hodně o učitelích. Ti musí mít přístup

k důležitým informacím týkajícím se vzdělávání

a rozvoje dětí.  MAP Železnobrodsko II

zakoupilo velké množství kvalitních

metodologických knih, které jsou v oběhu mezi

školami a školkami.  O knihy je velký zájem, a to

nás těší. Knihami to však nekončí. 
Pro fungování celého projektu je nezbytné,

abychom dodržovali pravidla a podmínky

projektu. Strukturu projektu tvoří tzv. Řídící

výbor, realizační tým a činnost pracovních

skupin. Zásadním dokumentem je Souhrnný

dokument MAP. 

Pořádáme různé workshopy zaměřené na

vědomostní a dovednostní rozvoj učitelů, jako

je například „Seminář postupů sběru podle

metodiky rovných příležitostí", "Seminář

Hyperaktivní a impulsivní dítě", "Workshop

Výchova k respektu učitele waldorfskými

technikami" a mnoho dalších.

Všechny informace

k projektu včetně

dokumentů

naleznete na :

http://mas-achat.cz/map2/
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Nezapomínáme na učitele Hlavně spolu mluvit

Jak to celé funguje

administrativně?

A nejen to. Pořádáme též „Informativní

setkávání s veřejností“.  Názor veřejnosti je pro

nás stejně důležitý jako spolupráce se

školskými subjekty.

 Na " seminář

První pomoc

živě" v rámci

výjezdního

setkání v

Příchovicích

vzpomínáme

rádi.

 

Pořádáme i

"Školení Word-

Excel" pro

pedagogické

pracovníky.

Těšíme se, že

se s Vámi na

dalším setkání

s veřejností

uvidíme.

ORP Železný

Brod je území s

velkým

potenciálem.


