MAP Trutnovsko
Řešení společných témat v rámci MAP Trutnovsko
(setkání zástupců neformálního a zájmového vzdělávání, 11. 1. 2017, Dům pod jasanem, Trutnov)

Témata cílená na NZV
název aktivity

konkretizace

kurz, seminář, školení

Aktuálně platná legislativa, interpretace, mentoring, osobnostní rozvoj atd.,
možná inspirace kurzy pro podnikatele, společná školení = úspora nákladů
příklady dobré praxe, výjezd tam, kde už „to umí“, alternativní metody (pro
školy např. Waldorf…)
vzájemné návštěvy organizací NZV
společný projekt organizací NZV
společný propagační produkt organizací NZV (web/leták)
přivést platformu TEDEX do regionu – široký rozsah, nejen NZV či školy

setkání
setkání
projekt
produkt
setkání

příklad dobré praxe, kontakt, doporučení na koho se obrátit

Témata k propojení NZV a škol
název aktivity

konkretizace

propojení aktivit

projit nabídku stávajících organizaí NZV a školami a jejich školními vzdělávacími
plány
společný propagační produkt organizací NZV zaměřený na školy (web/leták)
burza nabídky organizaí NZV v rámci pracovní skupiny projektu MAP

produkt
burza

příklad dobré praxe, kontakt, doporučení na koho se obrátit

Konkrétní aktivity (sesbírané e-mailovou výzvou):
název aktivity

konkretizace

propagace
konkrétní
organizace NZV
– Důl Jan
Šverma o.p.s.

Téma – geologie – historie naší planety, vznik uhlí a jiných surovin,
nerostů, hornictví a s tím spojené další vědní obory – hydrogeologie,
geomechanika, větrání a odvodnění dolů, strojní a elektro vybavení
novodobých dolů, trhací práce, důlní měřictví – samozřejmě v podání
přijatelném pro děti dle jejich věku.
Cílem je, aby si děti, ale i učitelé uvědomili zásadní skutečnost –

pro koho je tato aktivita určena (ředitel, učitel,
účetní nebo jiný zaměstnanec) a doporučený termín
určeno pro širokou veřejnost, školy

zaslal
Důl Jan Šverma o.p.s.

MAP Trutnovsko
exkurze

školení

kurzy

kurzy

prezentační akce

exkurze

geologie a těžba nerostů vždy v minulosti i v současnosti hrála a hraje
důležitou roli – zjednodušeně – bez nerostu nevyrostu.
Navštívit subjekt nabízející neformální a zájmové vzdělávání – seznámit
se s jeho chodem, příklady projektů, nové výukové metody, koncepce a
organizační struktura, např. Sever Horní Maršov; Dům Pod Jasanem
Trutnov; organizace Žen Sen; permakulturní zahrady, komunitní centra
provozující služby od nejmenších po seniory; alternativní pedagogická
centra.
témata:
- aktuálně platná legislativa týkající se neformálního vzdělávání;
- Pracovně-právní problematika zaměstnávání lektorů apod. –
pro začínající subjekty
témata:
- v alternativních pedagogikách – setkání lidí, kteří je žijí nebo
studují, výměna zkušeností
- permakulturní zahrady
- zdravé vaření
Témata:
- osobnostní rozvoje
- duševní hygiena
- konec prokrastinace apod.
Společná prezentace organizací zabývajících se vzděláváním na
Trutnovsku – např.:
- něco jako „jarmark vzdělávacích organizací“ (případně
připojeno k nějaké větší akci zaměřené na vzdělávání –
prezentace SŠ, Týdny vzdělávání dospělých?)
- vytvoření společné prezentace/nabídky vzděl. aktivit na
Trutnovsku + společná propagace vůči školám a veřejnosti
(http://roznov.cz/jarmark-neziskovych-organizaci-v-socialnioblasti/ds-1494/archiv=0
- krajský katalog EVVO
- krajský kalendář EVVO
Exkurze za příklady dobré praxe NZV nejen na Trutnovsku, ale I do
okolních oblastí v ČR a PL, případně dále v ČR,
případně výjezd pracovní skupiny do jiného ORP, kde je v MAP dobře
řešeno NZV a propojení NZV a školního vzdělávání Např. Centrum
rozvoje Česká Skalice, Polsko, Dům tří kultur Parada, Karczma Uniemysl
(Klub przyrodnikow)…

vedoucí a lektoři volnočasových aktivit, statutární
zástupce

Mraveniště, z.s.

statutární zástupce, účetní

Mraveniště, z.s.

lektoři, zřizovatelé

Mraveniště, z.s.

pro týmy NZV

Mraveniště, z.s.

týmy NZV – 2018?

SEVER Horní Maršov

NZV + nabídnout I zájemcům ze škol?

SEVER Horní Maršov

MAP Trutnovsko
vzdělávání

Vzdělávání (a sdílení) v společných tématech týkajících se vzdělávání
(pokud tedy existují) –např. pro SEVER je aktuální najt vzdělávání v
„mentoringu“, naopak můžeme nabídnout např. již chystané semináře
zaměřené na práci s příběhem (storytelling), mindfullness – prevence
stresu, vyhoření a cesta ke zvýšení psychické odolnosti pedagoga…

NZV – lektoři a metodici

SEVER Horní Maršov

