Zápis ze společného setkání pracovních skupin:
ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA,
MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA,
PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI,
PRO FINANCOVÁNÍ
v rámci projektu ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
(zkráceně MAP II v ORP Říčany)
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Datum konání platformy: 14. 5. 2019
Počet účastníků: 22 členů pracovních skupin + 3 členové RT
Čas: 14:00 – 16:00 hodin
Místo konání: MěÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany

Program:
1) Přivítání všech účastníků
2) Informace o projektu MAP
3) Aktivita – workshop s Janem Vodou – Vzdělávací technologie – inspirace pro každou
školu
4) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)
Zápis:

1) Přivítání všech účastníků
Ing. Linka Kůstková, manažerka projektu MAP přivítala přítomné členy pracovních skupin a
představila pana Jana Vodu, který si připravil výstup z veletrhu BETT. Pokračovala v představení
programu setkání a vyzvala přítomné k doplnění.

2) Informace o projektu MAP
Projektová specialistka Ing. Monika Žilková informovala přítomné o postupu v realizaci projektu.
Zaměřila se především o jednání ŘV MAP a jeho výsledcích. Upozornila na nově platnou verzi

dokumentu MAP a plán aktualizace a vyhodnocení plnění RAP. Dále byly předány výstupy ze setkání
příjemců IPO MAP, které se konalo 13. 5. 2019:
•

Příklady inspirativní praxe z mat. a čten. Gramotnosti

•

Jak se promítá inkluze do PS (prezentace projektu APIV B a agentury pro sociální
začleňování

•

Boudou k dispozici odkazy s příklady dobré praxe pro rozvoj gramotností žáků

•

Diskuze k metodice rovných příležitostí

•

Otázka priorit dalšího operačního období MAP III

3) Workshop – Vzdělávací technologie
Hlavním tématem setkání PS, bylo sdílení zkušeností a síťování místních leadrů v rámci pracovních
skupin. Prezentaci vedl Jan Voda, člen pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. Svůj blok
zaměřil na propojení výuky s IT převážně v praktických ukázkách.
Jan Voda nasdílel zkušenosti s těmito didaktickými metodami:
•

Využití QR kódu

•

JIGSAWPLANET

•

PLICKERS

•

MICROSOFT SCHOOLS

•

SKYPE-A-PHONE

•

3D tiskárny

•

MY GPS

•

Biomechanická analýza pohybu (free video to jpg konvertor)

4) Závěr
Další společné setkání bude 11. 6. 2019.

Zapsala: M. Kučerová
Ověřila: Ing. Žilková

