Jednání pracovní skupiny neformální a zájmové vzdělávání
zápis č. 2
DOTEK, Horní Maršov, 22. 10. 2019, od 16:10
Program:
1. Metodické nastavení fungování PS
2. Formulování témat pro řešení v rámci PS
3. Plán aktivit na rok 2019/2020
4. Různé, diskuze

V úvodu jednání došlo k vzájemnému představení všech členů PS pro NZV.
1. Metodické nastavení a fungování PS
• PS se bude scházet dle metodiky 2 x do roka
• Dlouhodobým cílem PS je propojit učitele napříč regionem, sdílet dobrou praxi, vzájemně se
inspirovat a zdokonalovat v této oblasti.
• PS chce svými náměty oslovit učitele i z MŠ a 1. stupně ZŠ.
• PS bude spoluorganizovat pravidelná inspirativní setkání učitelů nejen z území MAP II (ORP
Trutnov), ale napříč KHK a ČR.
• PS bude podporovat zapojení žáků do vybraných aktivit.
• PS svým plánování programu NZV rozšiřuje nabídku vzdělávání pro rozvoj kompetencí dětí a
žáků.
• S aktivními členy bude sepsána dohoda o provedení práce na práci v PS.
2. Formulování témat pro řešení v rámci PS
• Aktivní činnost PS pro NZV je výzvou pro pracovní skupinu – propojit neformální zájmové
vzdělávání a formální vzdělávání (ZŠ, MŠ), zasíťovat NZV (včetně muzeí a archivů).
• Místně zakotvené učení – vazba výuky na oblast, kde se žije:
- tvorba analýzy – co již existuje, které školy MZU aplikují ve výuce
- společný produkt – např. – vzdělávací seminář i vzdělávací materiál (učebnice, prospekty
apod.), který využijí i školy.
3. Plán aktivit na rok 2019/2020
• Implementační aktivity (IA) – příloha č. 2
4. Různé, diskuze
PS pro NZV byla informována:
• J. Balcar vysvětlil pojem „síťování“.
• Projekt MAP Trutnovsko II je postavený na síťování všech oblastí, má šest pracovních skupin,
které již aktivně pracují. Jedná se o čtyři povinné PS:
- PS pro financování
- PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
- PS pro rozvoj matematické gramotnosti
- PS pro rovné příležitosti
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a dvě nepovinné PS:
- PS pro neformální zájmové vzdělávání
- PS ředitelé škol
Práce NZV je cílena nejen na děti/žáky, ale i učitele.
MAP Trutnovsko II – činnost a aktivity PS jsou ke zhlédnutí na http://kjh.cz/plany.php nebo
https://www.facebook.com/MAPTrutnovsko/
Proběhla diskuze:
modelové programy (mezipředmětové), provedené pro žáky v místě působnosti školy – ve
škole i mimo školu, vykonané venku, celodenní
mobilní program – na klíč
modelové programy – MZU – vyškolit učitele metodicky
návrh analýzy IA (implementačních aktivit):
a) V rámci bodu 2. zápisu zjistit, jaké organizace (NNO) školy navštěvují.
b) Jaké jsou možnosti škol – příklad – měsíční dané výdaje škol apod.
c) O co mají školy zájem, možnosti a způsob využití.
práce NZV bude primárně pro naše školy a děti/žáky v našem území.
návrh pro zájemce ze škol připravit sdílecí workshop
nastavení systému komunikace
společný produkt – Metodika – s příklady lekcí, jak se, co dá dělat
zmapování potřeb učitelů a oslovení nečinných učitelů a motivovat je inspirací
v rámci NZV nabízet konkrétní programy
tvorba DATABÁZE (kontakty spolupracujících)
návrh na setkání „Bouře mozků“ – příklad – cca 12 lidí – 3 učitelé matematiky, 3 fyziky, 3
dějepisu, 3 zeměpisu
- propojení „nadšenců“
- přednes několika 10minutových bloků od učitelů a nasdílení

Úkoly na příští jednání:
• Využití osobních kontaktů členů PS.
• Doporučit konkrétní jména – oslovit lidi, kteří mají chuť se podělit a sdělit, jak práci
vykonávají.
• Po zmapování lidí projednat a následně uspořádat v příštím roce workshopy a pozvat
oslovené účastníky.
Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Příští setkání PS se bude konat 7. 1. 2020 8:30 Dotek Horní Maršov

Zapsala: Barbora Procházková
Dne 22. 10. 2019
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