PROJEKT „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SO ORP PÍSEK“
Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000020

Projekt na podporu vzdělávání na Písecku se chýlí k závěru první etapy

Již od začátku loňského roku probíhá na Písecku projekt na podporu vzdělávání s názvem Místní akční plán
rozvoje vzdělávání (MAP). Zpracování místních akčních plánů vzdělávání probíhá i na ostatních územích
České republiky a je prioritně zaměřeno na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let.
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Hlavní výstup projektu, strategie rozvoje vzdělávání na Písecku do roku 2023 a akční plán na školní rok
2017 – 2018, je ve fázi finalizace a dolaďování záměrů jednotlivých subjektů v oblasti vzdělávání. Poté bude
návrh dokumentu zpřístupněný k připomínkám a doplnění a 1. 6. 2017 proběhne jeho veřejné projednání
v Kulturním domě Písek. Co se ale kromě zpracovávání a projednávání tohoto dokumentu v rámci
projektových aktivit ještě dělo?
Jak poznáte z příspěvků jednotlivých některých z aktivních účastníků MAP, hlavním přínosem pro všechny
byla možnost sejít se, sdílet své zkušenosti, názory, potřeby, nápady a možnosti budoucí spolupráce. Od
ledna 2016 se uskutečnilo 40 setkání diskusních skupin zřizovatelů škol, mateřských škol, základních škol a
organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Setkání probíhala i v prostorách jednotlivých škol a
organizací NNO. Účastníci MAP se také vzdělávali v 18 seminářích pro pracovníky mateřských a základních
škol, zúčastnili se exkurze do základní školy v Jihlavě i prezentace párové výuky v jedné z Píseckých škol.
Svou účast v tomto partnerství, ochotu dále spolupracovat a společně se podílet na rozvoji kvality vzdělávání
na Písecku potvrzují aktéři MAP v těchto dnech podpisem Memoranda o partnerství MAP Písecko, jehož
text je zveřejněn společně s dalšími informace k projektu MAP na webových stránkách Svazku obcí regionu
Písecko (SORP) - nositele tohoto projektu www.sorp.cz/projekty .
Projekt MAP tedy nekončí odevzdáním nějakého dokumentu. MAP je proces neustálé komunikace a
spolupráce na aktivitách vedoucích k lepšímu vzdělávání dětí a za podpory SORP bude pokračovat i v dalším
období. Co na to všechno říkají aktivní účastníci MAP se dozvíte také na www.sorp.cz

