Newsletter
Projekt MAP Brno II trvá už tři roky, přinesl s sebou
aktivity za 35 milionů korun

Díky projektu MAP II se nám zásadně daří rozvíjet kvalitu vzdělávání v Brně.
Celkové náklady za tříleté působení projektu se vyšplhaly na 35 milionů
korun a spoluúčast města Brna je pět procent.
Projekt je součástí aktivit místního akčního plánování, které Ministerstvo
školství dlouhodobě podporuje v rámci evropských fondů. Brněnský MAP je
největším projektem MAP v České republice. Do realizace je zapojeno
celkem 235 základních a mateřských škol různých zřizovatelů a nově byly
zapojeny základní umělecké školy.
Realizace projektu podpořila další rozvoj spolupráce mezi školami a součástí
bylo také velké množství vzdělávacích aktivit pro rodiče. Díky projektu se
nám systematicky daří zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj
čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.
Projekt se také zabýval kvalitou základního uměleckého vzdělávání,
vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky a vzděláváním
nadaných žáků a rozvíjením jejich talentu. Důležitou součástí je také
rozvíjení aktivního občanství.
Na školách probíhaly konkrétní různé projektové dny a kroužky. Pedagogičtí
pracovníci zapojených škol v projektu využívali praktické workshopy a po
celou dobu realizace projektu probíhalo sdílení zkušeností mezi školami
s cílem profesního rozvoje pedagogů.

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna
předseda Řídícího výboru MAP
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V polovině června se sešel Řídící výbor MAP Brno II.
Pracovní skupiny představily svou činnost a uskutečnil
se koncert zapojených základních uměleckých škol
k poctě projektu.
Poslední setkání Řídícího výboru před prázdninami doplnilo
setkání ke kvalitě vzdělávání se zástupci místních podniků,
zastupiteli města Brna a dalšími aktéry ve vzdělávání. Setkání
se zúčastnili i vedoucí pracovních skupin, kteří krátce
představili
činnost
jednotlivých
pracovních
skupin
a odprezentovali aktivity a výstupy pracovních skupin. Na
jednání Řídícího výboru navazoval seminář zaměřený na
prezentaci a praktické využití výstupů rozvoje aktivního
občanství.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v rámci aktivit financovaných
z prostředků Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, podílí na
zkvalitnění výuky v mateřských i základních školách. Je to obrovský
kus nelehké práce, která má však zásadní význam pro rozvoj dětí
i samotných učitelů. V rámci setkání s hlavními aktéry jsme byli
seznámeni s celou řadou skvělých projektů. Některé z nich jsou
i velmi dobrou inspirací pro fungování města Brna. Skvěle se také
prezentovaly základní umělecké školy,” uvedl 1. náměstek
primátorky města Brna Petr Hladík.

Jakým způsobem probíhá občanské
vzdělávání? Pedagogové na semináři
představili aktivní občanství v praxi.
Setkání navazující na jednání Řídícího výboru
bylo zaměřeno na činnost a výstupy platformy
rozvoje sociálních a občanských aktivit žáků na
základních školách, která v projektu MAP Brno II
působí. Zaměření a tento typ aktivit inicioval
předseda Řídícího výboru Mgr. Petr Hladík již
v roce 2016. Pedagogové zapojení do platformy
představili účastníkům setkání výsledky praktické
práce se žáky a prezentovali své zkušenosti
s vybranými aktivitami.

O čem je odpovědné a aktivní občanství?
Odpovědné a aktivní občanství může mít mnoho podob, od společenskovědního základu přes politickou gramotnost až po
aktivní participaci.
Politická gramotnost
Jsou to znalosti zejména v oblastech občanských práv a povinností, občanských, politických a sociálních institucí,
národního a kulturního dědictví.
Hodnotový rámec.
Jedná se o vymezení demokracie, lidských práv, sociální soudržnosti nebo tolerance.
Kritické myšlení
Jedná se o samostatné posuzování správnosti/věrohodnosti názorů a tvorbu názoru vlastního.
Aktivní participace
Zde jde o samotné zapojení se do společenského života.
(Citizenship Education at School in Europe, 2005)
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Ohlédnutí za koncertem Základních uměleckých škol k poctě projektu MAP II Brno

Pro více informací o programu MAP II rozvoje vzdělávání ve městě Brně sledujte naši facebookovou stránku nebo
web Odboru školství a mládeže
Facebook - https://www.facebook.com/mapBrno/ ; Web OŠML - http://bit.ly/brno-odbor-skolstvi
Kontaktní údaje:
map.mestobrno@gmail.com
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