ZÁPIS jednání pracovní skupiny Vzdělávání rámci projektu

Řešení problémových oblastí komunitně
vedeného místního rozvoje II
Termín

Čtvrtek 3. 6. 2021

Čas

9:00 – 11:00

Místo

Online jednání

Přítomní

Přítomni (PrintScreen) – E. Feyfarová, M. Pošíková, M. Hendrichová, J. Hrubý, G. Geherová, A.
Rasochová, L. Šulanová, M. Chytrová, J. Machek, E. Havlíčková, V. Kubernát, V. Machowská, A.
Knytlová

Program jednání:
1. Kontrola zápisu-plnění úkolů, hodnocení seminářů SČ
2. Příprava výjezdu PS
3. Příprava semináře SČ a indikátory 23. 6. 2021
4. Různé
KONTROLA ZÁPISU
o

o

o
o

stálý host – prověřit, jak v krajích máme zástupce RSK a zda mají institut stálého hosta za oblast
vzdělávání
o Středočeský kraj – nemá stálého zástupce
o Karlovarský kraj – Ivana Jágriková, za MAP v RSK není nikdo
o Pardubický kraj – Eva Feyfarová (informace chodí, ale je to hodně formální)
o Královehradecký kraj – Petr Kulíšek
o Jihočeský – Tomáš Novák (informace jsou předávány)
o Moravskoslezský kraj
sběr projektů pro kancelář, které si zaslouží větší propagaci v oblasti vzdělávání (příklady dobré
praxe)
o inovativní, inspirující, mohou to být investiční/neinvestiční projekty
o projekty propojené s MASkou – může být např. i iniciace ze strany MASky, síťování
o anotace zaslat do 30. 6. 2021
o každý krajský zástupce PS pošle na pí Malíkovou vhodné projekty za svůj kraj
dotazník wellbeing
reflexe krajských setkání SČ s MŠMT
o urgovat Libosvára, aby zaslal prezentaci a video z kraje Vysočina
o posílat odpovědi na dotazy a všechny výstupy za kraje i do PS Vzdělávání
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o
o

 oba body řeší M. Pošíková
zpětná vazba
 různá informační základna aktérů v území
 pletou se dohromady oba modely, území to spíše nechápe
Královéhradecký kraj
 J. Jirásko a V. Srb představení modelů SČ, nakonec K. Drtinová (Eduzměna) – poté
panelová diskuze
 pro MAPaře daného kraje – sjednotily se informace v území

PŘÍPRAVA SEMINÁŘE SČ A INDIKÁTORY 23. 6. 2021
•
•
•

nutné rozeslat pozvánku
níže uvedené osoby budou účastny a budou facilitátory diskuzních skupin
o E. Feyfarová, A. Rasochová A. Knytlová, M. Pošíková, M. Hendrichová, G. Geherová
o rychlá technická schůzka – 18. 6. 2021, 13:00 – 14:00
program
o 9:00 – krátké úvodní slovo
o 9:15 – 10:15 – prezentace SČ
o do 11:00 – diskuze
o přestávka
o 11:00 – 12:00 – indikátory s D. Prokopem
o 12:00 – 13:00 – diskuze
o aktivní účast facilitátorů bude nutná od 9:00 – 11:00

ŘÍZENÉ ROZHOVORY – TÉMA SČ
•
•
•

vyhodnocení řízených rozhovorů z území na téma SČ (Karlovarský kraj, Liberecký, Jihočeský,
Moravskoslezský)
toto téma zařadit na zářijové jednání PS
dotazník z Karlovarského kraje
o http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2021/06/MAP-KV-II_dotaznik-naborovyprispevek-Strategie-2030.pdf

LETNÍ VÝJEZD (12. – 13. 8. 2021)
•

•

středa 11. 8. večer – prohlídka Plzně
o ti, co pojedou vlakem, tak by bylo vhodné, abychom zůstali už v Plzni (je nutné ale někde
odložit tašky)
o pokud přijedeme mezi 15:00 – 17:00 pak by se jelo rovnou do Dobřan a poté zpátky do Plzně
program 12. 8.
o leadership a komunikace (10:00 – 16:00)
 10:00 – 10:50 – úvod do leadershipu
 11:00 – 11:50 – leadership a já
 12:00 – 13:00 – přestávka na oběd
 13:00 – 14:15 – komunikace/úvod, základní dělení, cvičení/
 15:30 – 16:00 – „dril the will to train the skill“ – rozvoj dovedností a já (znalosti,
dovednosti, postoje, nástroje jejich rozvoje, svět kompetencí)
 možnost přídavku (kompetence a jejich poznávání – 8 intelligences)
 následně Chotěšovský klášter (zde speciální prohlídka)
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poté Modrá hvězda – večerní posezení (degustace v minipivovaru)
• https://www.modra-hvezda.cz
o mělo by to být hlavně aktivní, akční, naučit se něco nového, co můžeme aplikovat do území
program 13. 8.
o dopoledne – pracovní skupina
o plánovaný odjezd 12:00 – 15:00
o po jednání ještě možný výlet – domluva až na místě
ubytování Modrá hvězda (Dobřany)


•

•

RŮZNÉ
•
•
•

Navázání spolupráce s Katedrou pedagogiky a andragogiky při Ostravské univerzitě v Ostravě
o Osloven Marek Václavík – otevřené možnosti spolupráce
Královehradecký kraj
o chtěli by se zapojit do pilotáže SČ v rámci kraje (pilotovat ve 2 okresech) – pod záštitou MŠMT
o chtěli navázat užší spolupráci s KAPem, IKAPem – společné diskuze, vyhodnocování
Úspěch pro každého žáka
o plánuje se další konference
o měla by být více pracovní a diskuzní – cíl: nabalovat kapacity a rozvíjet myšlenky

HARMONOGRAM PS VZDĚLÁVÁNÍ - pro školní rok 2020/2021
HARMONOGRAM PS VZDĚLÁVÁNÍ - pro školní rok 2020/2021
1. červenec 2021

Videokonference, 9.00

12. - 13. srpen 2021

Výjezdní zasedání PS, Plzeň

ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS
Termín konání:

Místo:

Datum odevzdání zprávy:

8.6.2021

Praha

2.6.2021 (předjednáno s Čápem)

