Zapojte se do Místního akčního plánu vzdělávání!
Máte zájem být součástí pracovní skupiny a aktivně se podílet na zlepšování vzdělávání na
Broumovsku? Byla by pro Vás zajímavá příležitost zdarma prezentovat aktivity zaměřující se na
neformální a zájmové vzdělávání dětí prostřednictvím tzv. Edumapy? Zapojte se do Místního
akčního plánu vzdělávání a uplatněte své nápady, postřehy a názory ve prospěch (nejen) Vašich dětí!
MAS Broumovsko+ realizuje dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku
(dále jen MAP), který je zaměřen na kvalitní a společné vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
V rámci projektu MAP se scházejí pracovní skupiny, které identifikovaly problémy ve
vzdělávání na Broumovsku, následně stanovily priority a cíle, k nimž se v současnosti diskutují
aktivity a zdroje financování, které pomohou dané cíle ve vzdělávání naplňovat. Do pracovních
skupin jsou zapojeni ředitelé škol, učitelé, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání,
zřizovatelé, ale také děti a jejich rodiče. Pracovní skupiny jsou otevřené a můžete se tak zapojit i Vy.
V průběhu projektu MAP se dále uskutečnila řada zajímavých vzdělávacích aktivit pro
ředitele a učitele mateřských i základních škol s pozitivními ohlasy (např. Dítě s narušenou
komunikační schopností, Čtenářská gramotnost, Kooperativní výuka, Školení první pomoci atd.) Na
základě aktuálních problémů a potřeb jsou plánovány další vzdělávací akce (např. Polytechnická
výchova, Prevence rizikového chování a další). Plánovány budou rovněž vzdělávací akce pro rodiče,
o nichž budeme informovat na našich webových stránkách (www.mas.broumovsko.cz).
Připravujeme také konferenci s názvem Učení pro život, která se uskuteční ve dnech 21. – 22. září
v broumovském klášteře. Konferenci pořádá MAS Broumovsko+, Místní akční skupina Mezi Úpou
a Metují a Místní akční skupina Stolové hory v rámci projektů MAP v ORP Broumov, ORP Jaroměř
a ORP Náchod.
Dalším výstupem projektu MAP je tzv. Edumapa Broumovsko (www.edumapa.cz), což je
webová stránka prezentující aktéry neformálního a zájmového vzdělávání pro děti do 15 let.
Primárně je určena zejména rodičům a dětem, ale také pedagogickým pracovníkům pro snadnou
orientaci v nabídce mimoškolních aktivit poskytovaných na Broumovsku. Edumapa je nyní na svém
počátku, bude dále zdokonalována a doplňována.
Oslovila Vás možnost být součástí MAP vzdělávání na Broumovsku prostřednictvím některé
z pracovních skupin a prezentovat tak své nápady a názory? Jste aktérem v neformálním vzdělávání
dětí do 15 let a zaujala Vás možnost bezplatně umístit informace o své činnosti na Edumapě?
Kontaktujte nás na e-mailu mas@broumovsko.cz, popřípadě na tel: 491 521 281.

