MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem
Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615
Pokud vaše dítě netráví v průběhu těchto dnů povinnou docházku ve škole, bude to možná tím, že se
stalo součástí unikátního projektu MAP II. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Ústí
nad Labem odstartoval zážitkové vzdělávání pro učitele základních škol na Ústecku. Jedná se o
semináře vedoucí k rozvoji emoční inteligence a osobnostního rozvoje učitelů, kterých se v průběhu
projektu zúčastní více jak 700 pedagogických pracovníků. Celý proces je zcela ojedinělý zejména tím,
že v době, kdy mají učitelé prostor pro osobnostní rozvoj v kolektivu svých kolegů, žáci celé školy si
rozšiřují obzory ve vynikajících vzdělávacích organizacích v Ústí nad Labem. V jeden okamžik tedy
dochází k propojení a koordinaci v rámci více jak 12 subjektů, kdy realizační tým MAS Labské skály a
Statutárního města Ústí nad Labem koordinuje spolupráci žáků a zaměstnanců základní školy,
lektorského týmu, Dopravního podniku, Městské policie, Domu dětí a mládeže, Severočeské vědecké
knihovny, pěti zapojených fakult Univerzity Jana E. Purkyně a doprovázejících studentů. Nejmenší
školáky vítá svými aktivitami Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, 4. až 6. ročníky se účastní
programu v Severočeské vědecké knihovně a nejvyšší ročníky mají úžasnou příležitost podívat se na
půdu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Z univerzity se do vzdělávacího programu žáků zapojily
fakulty životního prostředí, filozofická, pedagogická, přírodovědecká a fakulta umění a designu. Žáky
základních škol do zapojených organizací doprovázejí mimo jiné studenti pedagogické fakulty, kteří si
zvýší své praktické zkušenosti. Současně během vzdělávacího procesu dochází k tzv. vrstevnickému
vzdělávání, které je považováno za jednu z nejefektivnějších metod vzdělávání. V průběhu
následujících třech let projdou tímto procesem všechny základní školy v území, což čítá více jak
11 000 žáků. Program je mimo jiné zaměřen na čtenářskou a matematickou gramotnost, rozvoj
podnikavosti a iniciativy, rozvoj kompetencí v oblasti vědy a technologií a další témata, přičemž celý
proces podporuje myšlenku společného vzdělávání.
Naplánované aktivity jsou naplněním průsečíku priorit ve vzdělávání, které vzešly z realizace
předchozího projektu a realizační tým věří v jeho plošný přínos vedoucí k postupnému zvyšování
kvality vzdělávání v ORP Ústí nad Labem. Projekt je financován z prostředků operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Organizátoři akce děkují za podporu statutárnímu městu Ústí nad Labem,
Dopravnímu podniku za logistiku akce a Městské policii za zajištění bezpečnosti při pohybu žáků v
ulicích.
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