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SPOLEČNÉ AKTIVITY PDPOROVANÉ V  
NAVAZUJÍCÍM PROJEKTU MAP II.

• Vznik a rozvoj žákovských parlamentů

• Rozvoj čtenářské gramotnosti ve spolupráci škol a dalších 
organizací zabývajících se vzděláváním (knihovny, muzea 
apod.) 

• Setkávání zástupců škol - výjezdní zasedání ředitelů, 
tematická setkávání učitelů

• Vzdělávání pedagogických pracovníků přímo v regionu

• Podpora zdravého životního stylu (stravování, pohyb,…)

• Místně zakotvené učení

• Propojení nabídky organizací neformálního a zájmového 
vzdělávání s potřebami MŠ a ZŠ, pokračování prac.skupiny
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MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ (MZU)
• Cíl: „Zvýšit využití praktické práce s místními tématy

(místní přírodou, historií, kulturou, prostředím,
podnikáním) v neformálním vzdělávání, tak zejména ve
školní výuce. Využít řešení místních potřeb a problémů
jako „ohnisko“ výuky v různých předmětech i
integrovaně (mezipředmětově, průřezově). Tím kromě
obecných kompetencí zároveň rozvíjet u žáků a dalších
účastníků vzdělávání vztah k místu, regionální identitu a
schopnost zapojení do komunitního života (spolupráce s
komunitou).“

• Financování: Společné aktivity z projektu MAP II
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MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ (MZU)
• Analýza výukových materiálů týkajících se místně zakotveného učení v ORP 

Trutnov (2018-2019)
• Pracovní skupina k místně zakotvenému učení v ORP Trutnov 
• Vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání v 

oblasti místně zakotveného učení – uspořádání workshopů a seminářů
• Činnost konzultantů k zavádění místně zakotveného učení ve školách a 

dalších vzdělávacích institucích v ORP
• Vytvoření platformy pro sdílení materiálů a zkušeností (např. místo na webu 

realizátora MAPII či některého partnera) 
• Společná tvorba a společné využívání regionálních výukových programů a 

materiálů (např. vzorové lekce místně zakotveného učení, regionální 
učebnice, metodiky pro učitele, nabídky programů) – společně několika 
školami a vzděl. institucemi

• Práce zapojených škol na ověřování výuky organizované kolem realizace 
praktických místních projektů uskutečňovaných žáky a vzájemné sdílení 
zkušeností mezi nimi (učení prožitkem a úkolem)
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PROPOJENÍ NABÍDKY ORGANIZACÍ NZV S 
POTŘEBAMI MŠ A ZŠ

• Cíl: „Rozšířit počet zapojených organizací NZV,
zaměřit jejich aktivity na rozvíjení klíčových
kompetencí žáků, zkvalitnit tyto aktivity a
přizpůsobit je potřebám mateřských a
základních škol v území “

• Financování: Společné aktivity z projektu MAP 
II
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PROPOJENÍ NABÍDKY ORGANIZACÍ NZV S 
POTŘEBAMI MŠ A ZŠ

• Rozšíření platformy NZV o nové subjekty 
• Činnost platformy NZV
• Vzdělávání a setkávání pracovníků NZV, včetně zvaní společně 

s učiteli ze škol na vhodné sdílené a vzdělávací akce pořádané 
v rámci MAP II  

• Podpora kvality činnosti organizací NZV - např. kolegiální 
podporou mezi organizacemi v oblasti managementu, 
propagace, financování, vyhodnocování vzděl. programů, 
exkurzemi do míst dobré praxe apod. 

• Vytváření společné nabídky vzdělávacích aktivit organizací 
NZV a dalších společných produktů

• Setkávání škol a organizací NZV
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Realizační tým MAP Trutnovsko

DĚKUJEME ZA POZORNOST!


