Jednání pracovní skupiny Neformální a zájmové vzdělávání
zápis č. 4
DOTEK, Horní Maršov, 7. 9. 2020, od 8:30
Program:
1. Plnění úkolů z minulého jednání PS
2. Revize aktualizace plánu aktivit v oblasti NZV a MZU
3. Příprava odložené akce – sdílecího setkání učitelů k MZU
4. Zapojení dalších aktérů z oblasti MZU
5. Příprava aktivit PS na školní rok 2020/2021
6. Různé, diskuse
1. Plnění úkolů z minulého jednání PS
• Vedoucí PS Jiří Kulich provedl bilanci plnění úkolů
2. Revize aktualizace plánu aktivit v oblasti NZV a MZU
- představení novinek v rámci MAP Trutnovsko II
- diskuse k současné situaci vyvolané šířením koronaviru
3. Příprava odložené akce – sdílecího setkání učitelů k MZU
o Stanoven termín a místo: čtvrtek 26.11.2020 od 14:30 (DOTEK H. Maršov)
o Přípravné jednání PS NZV ve středu 18.11. od 9:30 (DOTEK H. Maršov)
o Samotné sdílecí setkání bude rozdělené na 3 části:
- předpřipravená ukázka práce s MZU
- teorie, principy MZU – co je důležité
- účastníci nasdílejí své metody, postupy, zkušenosti…
Do pozvánky na sdílecí setkání dáme výzvu, aby si účastníci rozmysleli předem,
s jakými institucemi NZV v rámci MZU pracují (muzea, knihovny…)
4. Zapojení dalších aktérů z oblasti MZU
o zvažováno uspořádání síťovacího setkání zástupců NZV
o další nápad – uspořádat minikonferenci, na níž by se potkali učitelé a zástupci NZV
5. Příprava aktivit PS na školní rok 2020/2021
o Snahou je v návaznosti na sdílecí setkání z 26.11.2020 pořádat pravidelná setkání –
jednalo by se o ukázky výuky zaměřené na MZU na jednotlivých školách. Takováto
setkání by se konala cca dvakrát za pololetí.
6. Různé, diskuse
o
po zasíťování učitelů věnujících se MZU by mohlo vzniknout pravidelně aktualizované
úložiště nápadů, návodů, inspirativních postupů…
o
proběhla také obecná debata o přínosnosti online výuky v době nouzového stavu
Úkoly do příštího jednání:
• Jirka Kulich připraví stručnou pozvánku na sdílecí setkání 26.11.
• Tým MAP zajistí distribuci pozvánky do území a zmapuje zájem o tuto akci
Název projektu: MAP Trutnovsko II
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402

Prezenční listina z jednání je přílohou tohoto zápisu.
Příští setkání PS se bude konat 18. 11. 2020 od 9:30 h (DOTEK Horní Maršov)

Zapsali: Petr Záliš a Barbora Procházková
Dne 7. 9. 2020
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