Zpravodaj Mapík Havířovský
leden 2018 – listopad 2018
Hlavní události

Logo projektu

▪

Od 1.1.2018 realizujeme
projekt MAP Havířov II

▪

Ustanoven Řídící výbor,
Statut ŘV a Jednací řád
ŘV

▪

Sestaveny Pracovní
skupiny projektu

▪

Nové logo, webové
stránky a facebookový
profil projektu

▪

Rozjeli jsme plánování a
samotnou realizaci
implementačních aktivit

Projekt „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
V ORP HAVÍŘOV II“ (MAP II)
Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

Statutární město Havířov se od ledna
2018 znovu stalo nositelem projektu
s názvem Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Havířov II.
Projekt podporuje společné plánování
a sdílení aktivit na celém území ORP
Havířov za účelem zlepšení kvality
místního vzdělávání ve školách, ale
také u neformálních vzdělavatelů

O čem to je

Projekt podporuje společné plánování
a sdílení aktivit na celém území ORP
Havířov (tj. Havířov, Albrechtice, Horní
Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko).
Co to vlastně to Místní Akční Plánování
je… je to především proces, jehož
hlavním cílem je zlepšení kvality
vzdělávání ve školách v území formou
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních
aktérů vzdělávání.
Jedná se především o společné
informování, vzdělávání, plánování a
implementaci partnerských aktivit pro

„Přinášíme našim
a navazuje tak plynule na předešlý
projekt MAP I.
Tento projekt
Evropskou unií.

je

spolufinancován

Představujeme Vám nový zpravodaj
tohoto projektu, který Vás bude během
celé jeho realizace průběžně a rád
informovat
o
nejzajímavějších
událostech a krocích.

dětem nové
zážitkové učení,
možnosti, učební
pomůcky, podporu
a rozvoj vzdělávání“.

~ realizační tým projektu

řešení místně specifických problémů
a potřeb.
Projekt cílí nejen na prioritní a
doporučená opatření MAP, ale také na
další témata zjištěná na základě analýz
aktuálního stavu a odborných diskuzí
v těchto oblastech:
✓

Společné a kvalitní vzdělávání

✓

Kompetence pro trh práce

✓

Gramotnosti

✓

Občanské kompetence
„Vše, co zlepšuje schopnost
přemýšlet, je vzdělávání“
~ David J. Schwartz

Co se nám již podařilo zrealizovat aneb …
V této části našeho zpravodaje vám
budeme
pravidelně,
přinášet
informace o tom, jaké aktivity jsme
v rámci našeho projektu již podnikli,
jaké aktivity připravujeme a co
všechno dále plánujeme…

„IMPLEMENTAČNÍ
OKÉNKO“

Žádnou z aktivit nerealizujeme, aniž
bychom si nejdříve ověřili její
skutečnou a reálnou potřebnost.
Za tímto účelem fungují v rámci
projektu Pracovní skupiny, jejíž cílem
je
zjistit
konkrétní
potřeby
ve vzdělávání a navrhnout Řídícímu
výboru a realizačnímu týmu seznam
projektových aktivit ze své oblasti,
které budou po celou dobu projektu
průběžně realizovány a finančně
podpořeny.

které proběhlo 30.8.2018 v prostorách
ZŠ Mládežnická v Havířově.
V rámci setkání bylo v MAP II vytvořeno
celkem 6 pracovních skupin:
1. PS Financování
2. PS Čtenářská gramotnost
3. PS Matematická gramotnost
4. PS Občanské kompetence
5. PS Pro rovné příležitosti
6. PS Pro trh práce
Každá skupina je složena z vedoucího
a členů pracovních skupin a schází se
minimálně 4x ročně.

K ustanovení pracovních skupin
došlo na jejich společném setkání,

Zúčastnili jsme se
V pátek 27.4.2018 se konala na havířovském Náměstí
republiky tradiční oslava Dne Země tentokráte
zaměřena na Lesní dobrodružství.
Hlavní program navedl zábavnou formou děti
i dospělé na to, jak se v přírodě chovat a pohybovat,
a co zde naopak rozhodně nedělat.
K vidění byly chemické pokusy v praxi, výrobky
a výtvory dětí z havířovských škol, zaměřené na
ekologii, různé ekologické soutěže a hry. Prezentovali
jsme se zde i my, realizační tým projektu MAP Havířov
II, který ve svém stánku pořádal polytechnické hry
pro děti s možností získání odměny a měl možnost tak
projekt představit široké veřejnosti.
Z celé akce byla vytvořena poutavá video reportáž,
která je ke zhlédnutí v archivu pořadů TV Polar ze dne
28. 4. 2018 nebo také na našich webových stránkách
v sekci Implementace.
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Další zrealizovaná setkání…
Společné setkání pracovních skupin a Workshop
pro rovné příležitosti
Všechny pracovní skupiny (dále jen PS) se poprvé v rámci tohoto projektu
sešly na konci srpna v prostorách ZŠ Mládežnická Havířov. Každá z PS si
zvolila svého vedoucího PS, který je hlavní kontaktní osobou pro komunikaci
s realizačním týmem a Řídícím výborem projektu. Na tomto setkání došlo
především k představení struktury jednotlivých PS, forem jejich zapojení
a základních principů a fungování v rámci projektu. Hlavním záměrem
setkání však byla výzva k předkládání návrhů na aktivity spolupráce, které
mohou být v rámci našeho projektu podpořeny a stanou se tak hlavní náplní
implementace projektu.
Před tímto společným setkáním proběhl Workshop pro rovné příležitosti
vedený Mgr. Annou Werner ze ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem
v Albrechticích za účelem ustanovení PS pro rovné příležitosti.

„IMPLEMENTAČNÍ
OKÉNKO“

Informační seminář k dotacím
– Výzva č.2 Šablony II
V pátek 27.3.2018 se uskutečnil zajímavý informační
seminář pro vedoucí pracovníky ZŠ, MŠ a neformálních
vzdělavatelů
k dotační
problematice
zaměřený
na Výzvu č.2 Šablony II vyhlášenou MŠMT ČR.
Workshop pro rovné příležitosti a Společné setkání PS
30.8.2018, ZŠ Mládežnická, Havířov

Seminář se těšil velkému zájmu ze stran potencionálních
žadatelů, kteří na setkání získali základní informace
o vyhlášené výzvě, a především informace o důležitých
změnách oproti Šablonám I.

Buďte s námi online a na Facebooku!
O všem, co se kolem projektu děje a bude dít vás chceme
informovat také prostřednictvím internetu.
Projekt od září změnil podobu svých webových stránek a již
jsou plně zprovozněny a připraveny vám podávat aktuální
informace a zajímavosti. Všechny novinky, příspěvky,
důležité dokumenty
a formuláře
nabídku různých
Informační
seminář
k adotacím
seminářů aj. naleznete na www.map-havirov.cz
jednotlivých
sekcích.
–v Výzva
č.2
Šablony II
A co k tomu? Místní akční plánování v Havířově je také na
Facebooku a to https://www.facebook.com/MapHavirovII

Informační seminář k dotacím – Šablony II
27.3.2018, Městská knihovna, Havířov

Jeho prostřednictvím bychom rádi zveřejňovali nejen informace o projektu, ale také informace o akcích a zajímavostech
z oblasti vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí z regionu. Budete-li mít jakoukoli zajímavou informaci (pozvánky na
akce, informace o zajímavých projektech), můžeme je s vámi takto sdílet.
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Co bychom chtěli ještě stihnout do konce roku?
✓

Pořízení a instalace EEG Biofeedback stanic do dvou ZŠ

✓

Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti a žáky MŠ a ZŠ o podobu
maskota projektu – Mapíka Havířovského

✓

Semináře pro pedagogy zaměřené na téma Pozitivní prostředí
v inkluzivní třídě a Lhaní ve škole vedené lektorkou PhDr. Lenkou Svobodovou

✓

Zasedání Řídícího výboru č. 4 dne 11.12.2018

✓

Aktualizace Strategického rámce MAP Havířov II

Sledujte nás:

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU:
Projektový manažer:

http://

Ing. Alena Nogolová

www.map-havirov.cz

nogolova.alena@havirov-city.cz

Finanční manažer:
Ing. Lenka Slowiková, DiS.

Facebook:

manazer.map@havirov-city.cz

https://www.facebook.com
/MapHavirovII

Implementační manažer, administrátor projektu:
Ing. Monika Miškaříková
administrator.map@havirov-city.cz

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Telefon:

+420 596 803 189

E-mail:

administrator.map@havirov-city.cz

Sídlo:

kancelář č. B-405, 4. patro, budova B,
Magistrát města Havířov
Odbor Kancelář primátora
Oddělení strategického rozvoje
86/2,
736 01 Havířov - Město
Titulek popisujícíSvornosti
obrázek nebo
grafiku
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