MAP v ORP Mladá Boleslav
Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání

Setkání představitelů ZŠ a MŠ
Mladá Boleslav – 31.5.2016

Program dnešního setkání:
1.

Úvodní slovo

2.

Proč MAP a co to vůbec je?

3.

Tvorba MAP v ORP Mladá Boleslav a představení realizačního týmu projektu

4.

Platformy MAP v ORP Mladá Boleslav

5.

Investice z IROP do vzdělávání

6.

Vize realizačního týmu

7.

Tvorba vizí pro strategii

8.

Závěr, diskuse a volná zábava

Co je MAP?


„soubor“ aktivit, které vedou ke zvyšování kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ
vzdělávání v území ORP Mladá Boleslav



sdílení dobré praxe, plánování zavádění dobré praxe na dalších školách a co
nejširší spolupráce při jejich uplatňování

Zacílen na následující témata:


1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné)



2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (povinné)



3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem (povinné)

Proč MAP pro území ORP?
Proč tito realizátoři?
Mladoboleslavský venkov z.ú.
Realizátor projektu
MAS Boleslavsko z.ú.
partner

MAS Svatojiřský les, z.s.
partner
Statutární město Mladá Boleslav

partner
Obce: celkem 34 obcí, které jsou zřizovatelem MŠ nebo ZŠ,
případně obou

PROČ vůbec MAP?


Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč
specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol:

Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.


Cílem výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že
se podpoří spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování,
vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.



MŠMT – OP VVV - společně plánovat, síťovat pro území ORP!!!



Výstupy MAP


IROP na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků
v následujících klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické
a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi)



Vzájemná spolupráce, síťování – společné projekty, koordinace využití šablon



Nové šablony na vzdělávání – příští vlna dle regionálních potřeb

Kdo tvoří MAP?
Tvorba MAP - partnersky a následně realizován zejména těmito subjekty:


základní školy,



mateřské školy,



obce a zřizovatelé,



neziskové organizace,



odborníci a rodiče

Podílet se na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý !
Spolupráci a součinnost poskytují další nositelé strategií:
- KAP, ASZ, NIDV a MAS

Tvorba MAP v ORP Mladá Boleslav


Realizace: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2018



Realizační tým – vzájemné představení



Termín schválení „stratergického rámce MAP“: 15. 9. 2016

Klíčové aktivity:
KA1 – Akční plánování
KA2 – Evaluace
KA3 – Řízení projektu MAP
KA4 – Řízení projektu

Projekt má hlavní 2 větve:
Plánování
Budování znalostních kapacit neboli vzdělávání

Platformy MAP v ORP Mladá Boleslav
ŘÍDÍCÍ VÝBOR


Řídí, schvaluje, rozhoduje, zodpovídá



Má někdo zájem ?

PRACOVNÍ SKUPINY MAP


Podle tematických oblasti



Vždy přiřazen odborný garant !



Zástupci partnerských subjektů (dle profilace)

Investice z IROP do vzdělávání
- investice musí být zahrnuty do MAP !!!!!!!
Podpora

infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let,
dětských skupin a mateřských škol


Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben vybavení a
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP.


Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových
kompetencích



Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

Investice z IROP do vzdělávání
Příklady projektů


Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem
zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové
kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy
učeben a pořízení vybavení.



Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem
vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny
nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné
vybavení.

Ambice realizačního týmu


Nejsme elitní skupina, jen se snažíme o co nejširší zapojení všech zájemců
vzdělávání



Chceme vycházet již z dostupných dokumentů/strategií



Nejprve využíváme vlastních dovedností, schopností a potenciálu, až poté
hledáme pomoc zvenčí



Předpokládáme, že podpora kvalitního předškolního a základního vzdělávání je v
zájmu VŠECH v ORP Mladá Boleslav



Sdílíme znalosti, zkušenosti a osvědčené postupy. Spolupracujeme.



Hledáme cesty, jak lze věci dělat. Nehledáme důvody, proč věci dělat nelze !!!

Děkujeme za pozornost !

Motto: Škola má být připravena na žáka a ne žák na školu !

