Místní
akční
plán
rozvoje
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

vzdělávání

ORP

Nepomuk

II.,

č.

projektu:

Co je to Místní akční plán vzdělávání neboli MAP? ( Každý o něm slyšel, ale nikdo neví,
co to je...)
Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je projekt, jehož cílem je zvýšení kvality
vzdělávání a zlepšení klimatu ve školských zařízeních na území ORP Nepomuk. Nositelem
projektu je Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a níže naleznete několik
konkrétních výstupů a ukázek činnosti.
Kyberprostor a sociální sítě ovládly Zlatou krávu
(Platforma setkávání ředitelů škol a školních metodiků prevence se líbí)
MAS sv. Jana z Nepomuku jako první přišla s unikátní platformou setkávání ředitelů škol a
školních metodiků prevence, které se konají ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou
poradnou Plzeň, Policií ČR - obvodními odděleními v Nepomuku a Blovicích a OSPODu. Tito
partneři se již počtvrté sešli 7.listopadu 2019 v prostorách šalandy Pivovaru Zlatá kráva v
Nepomuku nad tématem “Kyberprostor a sociální sítě ve světě dětí.”
Společně se shodli na tom, že si dospělí často neuvědomují závažnost jednání dětí v
kyberprostoru, které s sebou nese mnoho nástrah a nebezpečí. Proto je tak důležité
porozumět souvislostem a důvodům konkrétního jednání dětí v prostředí sociálních sítí.
Pochopení jednání může být prostředkem k včasnému vyhodnocení situace a rychlému
jednání.Preventivní působení a předcházení rizikovým událostem, které jsou s kyberšikanou
a dalšími negativními jevy na sociálních sítích spojeny je hlavním cílem prevence rizikového
chování.
Pod vedením lektora Mgr. Milana Žižky účastníci setkání shlédli krátká videa a prezentace
spojená s kyberprostorem. Diskutovali o možnostech, jak využít konkrétní ukázky ve výuce.
Mohli bychom také vzdělávat rodiče v problematice kyberprostoru? Jak vyplynulo z diskuse,
zprostředkovat získané informace rodičům by přispělo ke zvýšení informovanosti v této
problematice a otevřelo prostor pro komunikaci se školou a pedagogy. Zpětná vazba ukázala,
že tato platforma lokálního sdílení, příkladů dobré praxe a předávání zkušeností mezi školami
Nepomucka, Blovicka a Spálenopoříčska má smysl a přispěla k nastartování dialogu a
spolupráce mezi odborníky, učiteli a rodiči.

Chcete mít čtenářskou dílnu u vás ve škole?
Naskočte do projektu ”Čtení, nejlepší učení” jako naše pracovní skupina Čtenářská
gramotnost
Učitelé a žáci ze základních škol Nepomuk, Spálené Poříčí, Kasejovice a Žinkovy se zapojili
do aktivity, která rozvíjí u žáků čtenářské dovednosti a podporuje chuť ke čtení. Co je cílem?
Lektorka Mgr. Naděžda Vlasáková představila pedagogům projekt „Čtení – nejlepší učení.“
Smyslem je prostřednictvím zajímavých knih podpořit čtenářskou gramotnost u žáků
základních škol na prvním a druhém stupni a motivovat žáky ke čtení. MAS svatého Jana z
Nepomuku zakoupila školám knižní tituly do druhého šestého ročníku v takovém počtu, aby
každý žák měl svoji knihu a mohl pracovat samostatně. Na výběru knih se členové pracovní
skupiny domluvili s lektorkou projektu a společně zvolili šest různých titulů do ročníku ve
školním roce 2019/2020. Dle odbornice na vzdělávání a metodičky čtenářských dílen Hany
Košťálové, k rozvíjení čtení a nadchnutí pro něj často stačí už pouhá přítomnost knih ve škole.
Výstupem aktivity budou vyplněné pracovní listy žáků a společná schůzka pracovní skupiny,
kde proběhne prezentace projektu ostatním školám.

Základní umělecká škola v Nepomuku vzdělává sborovnu
Cyklus seminářů na téma Efektivní komunikace pro učitele a ředitele si vybrali pedagogové v
Základní umělecké škole Nepomuk. Komplexně, bez obav a na míru přímo pedagogům ZUŠ
je komunikací provádí lektorka Mgr. Jana Černoušková.
Forma dynamického workshopu pedagogy baví, nikdo přece nechce zažívat nudná školení,
která jsou ztrátou času. Hlavním benefitem workshopu je, že si jeho průběh a obsah mohou
tvořit učitelé sami, podle toho, co je zajímá, tíží, s čím se potýkají.
Hlavním cílem je podpořit pedagogy v jejich práci, načerpat praktické zkušenosti, vytvořit si
prostor pro zastavení a čas pro sebereflexi.
Proč si učitelé říkají o další pokračování? Vyhovuje jim forma,obsah, čas, místo a osobnost
lektora. MAS svatého Jana z Nepomuku pečlivě dbá na výběr lektorů a seminářů, nápady na
témata a osobnosti sbírá u samotných účastníků seminářů a pedagogů. Komfort pro účastníky
a preciznost v přípravě je vždy na prvním místě.
Důležité je podotknout, že práce s celou sborovnou na klíč je nejefektivnějším způsobem pro
zlepšení klimatu ve škole a pro podporu spolupráce školního týmu.
Několik střípků z činnosti MAP II zapsala Mgr. Jana Berkovcová
www.masnepomucko.cz
Facebook: Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk

