
Do rukou se Vám dostává nulté vydání Zpravodaje
MAP.   Přináší   například   informace   k akci  "Covidu 
to osladíme", kterou jsme uspořádali se třinácti
mateřskými  školami v regionu na podporu
zdravotníků  v   první  linii.  Uvedené  výzvy  se   týká 
náš titulní obrázek nebo videoreportáž. Všem
zapojeným moc děkujeme! S MŠ bychom teď rádi
zorganizovali podobnou akci, více se dočtete na
straně 2. Chystají se další aktivity, s pracovními
skupinami pro rovné příležitosti a pro rozvoj
čtenářské a matematické gramotnosti budeme
aktualizovat SWOT analýzy. Připravujeme mj. kvízy
pro žáky, nabídku doučování nebo online seminář pro
učitele se zájmem o místně zakotvené učení. 

Jsme připraveni  Vám zprostředkovat  výchovné nebo
kariérní  poradenství,  budeme   aktualizovat  tabulku 
se sdílením praxe i přehled dotačních příležitostí.
Uvítáme další náměty přicházející přímo od Vás.

Místní   akční   plán
nezastavil ani covid
Petr Záliš
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Aktuální magazín projektu Místní akční plán Trutnovsko II

https://www.youtube.com/watch?v=jYT7ZsGy_AU&feature=youtu.be
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Ve středu 18. listopadu 2020 jsme

uspořádali další setkání s řediteli

škol. Online konference byla opět

rozdělena  na  dvě části   podle  typu 

a  velikosti škol,  obou  videomítinků 

se zúčastnila také Mgr. Svatava

Odlová, vedoucí oddělení

primárního a zájmového vzdělávání

Krajského úřadu Královéhradeckého

kraje. Došlo přitom k vzájemné

výměně důležitých informací. 

Rádi bychom navázali na úspěšnou akci "Covidu to

osladíme". Proto chceme znovu oslovit naše mateřské

školy, tentokrát bychom se společně pokusili potěšit

seniory, lidi žijící mnohdy v osamění. Předškoláci by

pro naše starší spoluobčany mohli nazpívat písničku,

odrecitovat básničku, zatančit, poslat vánoční nebo

novoroční přání... My bychom pak zajistili, aby se

videonahrávky z MŠ  dostaly do pečovatelských domů 

a  jejich  klientům  v  této  nelehké  době   zpříjemnily 

jejich sváteční čas.

Spolupráce MAP a MŠ:
podpora seniorů
ve vánočním čase

Připravujeme také akce zaměřené na žákovské a studentské parlamenty. Oslovíme učitele -

koordinátory jednotlivých parlamentů na školách, kteří by se měli častěji setkávat, předávat si

zkušenosti, vzájemně se inspirovat. 

Foto: setkání zástupců škol 18. 11. 2020

Žákovské a studentské parlamenty

Bližší informace k jednotlivým aktivitám Vám budou zasílány e-mailem. Kompletní přehled najdete na stránkách
www.kjh.cz v sekci Místní akční plány.  Neváhejte nás kontaktovat na zalis@kjh.cz, případně  na telefonním čísle 
731 453 724. Zpravodaj vychází jen elektronicky a je zasílán partnerům zapojeným do projektu MAP Trutnovsko II. 

http://www.kjh.cz/plany.php

