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Zástupci projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2 se zúčastnili kulatého stolu na
Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, kde se 7. února uskutečnilo setkání k Místním
akčním plánům. Příspěvek o Konferenci Učení pro život v Broumově, kterou tým projektu MAP
2 spoluorganizoval, byl na kulatém stole prezentován jako jeden ze tří nejlepších příkladů dobré
praxe z celého Česka. Navazující konference o vzdělávání se uskuteční opět v Broumově ve
dnech 19. – 20. září 2019.
{jathumbnail off}
"Zásadním bodem setkání na Ministerstvu školství bylo ukázat, že Místní akční plány rozvoje
vzdělávání (MAP) jsou důležitým partnerem, který může do regionů přinést osvětu, nová
témata, a především chuť spolupracovat. To se nám podařilo při organizaci Konference učení
pro život v září 2017 v broumovském klášteře, kterou uspořádaly týmy tří místních akčních
plánů, krajský akční plán a mnoho zapálených odborníků nejen z našeho regionu," tvrdí Lada
Nevečeřalová, hlavní manažerka projektu.

Kulatého stolu na MŠMT se zúčastnilo se přes 80 zástupců z řad ministerstev, Národní sítě
Místních akčních skupin České republiky, realizátorů MAP a dalších partnerů, kteří jsou buď
přímo, anebo zprostředkovaně zapojeni do rozvoje vzdělávání. Na programu bylo shrnutí
koncepce a významu MAP pro MŠMT a MMR při plánování politiky regionálního školství i při
přípravách budoucích výzev z operačních programů. Probíralo se i to, co zapojení do Místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání přineslo školám nebo jejich pedagogům. Jedním z bodů byla
prezentace příkladů dobré praxe tří projektů místních akčních plánů rozvoje vzdělávání,
konkrétně z ORP Náchod, ORP Ostrava a ORP Zábřeh.
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Projekt "Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2" realizuje Místní akční skupina Stolové hory
a Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují. Probíhá na území obcí Náchodska – Policko,
Hronovsko, Červenokostelecko, Skalicko a Náchod.

Jedná se o celorepublikový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jehož
první etapa byla zahájena v roce 2016. A od roku 2018 do roku 2022 probíhá navazující projekt.
Smyslem MAP je zajistit podporu vzdělávacím organizacím a všem, kterých se vzdělávání dětí
a mládeže do 15 let týká v nelehké situaci systémových změn.

V projektu jsou zapojeni pedagogové, pracovníci škol, zaměstnanci vzdělávacích zařízení a
rodiče. Jsou připravovány konference, workshopy, semináře a projektové dny. Stěžejní oblasti
představují čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání,
zdravé stravování a prevence rizikového chování - kyberšikana.
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Vzhledem k tomu, jaký ohlas a zájem vzbudila první konference, se opět týmy MAP v ORP
Náchod, MAP v ORP Jaroměř, MAP v ORP Broumov a Krajského místního akčního plánu v
Královéhradeckém kraji domluvily na uspořádání navazující konference, která se uskuteční ve
dnech 19. – 20. září opět v broumovském klášteře. Hlavní téma zní: "Co to znamená (se) učit
spolu?". Na 200 účastníků především z řad ředitelů, učitelů, vychovatelů, pracovníků
neformálního vzdělávaní a rodičů čekají přednášky a workshopy vztahující se k oblasti
vzdělávání. A také bohatý doprovodný program, jenž zajistí pět ZUŠ z regionu, bude náplní
dvou podzimních dnů v příjemném prostředí. Registrace na konferenci bude spuštěna na konci
května.
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