Plán práce MAP Hlučínsko – západ na období duben – červen 2016
Duben









Pokračování v pracích a finalizace analytické části dokumentu; vyhodnocení a interpretace výsledků
dotazníkového šetření MŠMT
Evaluace leden-březen 2016 (vznik ŘV, tvorba pracovních skupin a komunikační platformy, sběr dat
a tvorba analytické části strategického dokumentu
Komunikace se školami a odborem školství ohledně potřeb a záměrů jednotlivých škol nad rámec
uvedený v dotaznících (aktualizace záměrů)
Příprava podkladů pro jednání pracovních skupin (výstupy z analýz, komentovaný výstup SWOT
analýzy)
Komunikace se členy jednotlivých pracovních skupin v rámci ustavující se komunikační platformy –
příprava zasedání jednotlivých pracovních skupin
Diskuse nad možnostmi vzdělávání aktérů vzdělávání v rámci projektu MAP (tematické oblasti
workshopů), průzkum zájmu
Oslovení potenciálních odborníků pro přednáškovou a vzdělávací činnost pro workshopy a zasedání
pracovních skupin
Jednání pracovních skupin o záměrech, investicích a prioritách v oblasti vzdělávání v území – vznik
strategického rámce

Květen









Komunikace se školami o možnostech implementace proinkluzivních opatření ze strany MŠMT
Jednání pracovních skupin o záměrech, investicích a prioritách v oblasti vzdělávání v území – vznik
strategického rámce
Příprava a realizace setkání zástupců škol nad investičními prioritami a střednědobým výhledem
rozvoje vzdělávání v území a současnými problémy
Individuální setkávání s řediteli škol a dalšími klíčovými aktéry zaměřené na problémy, investiční
priority a celkový rozvoj vzdělávání v území
Komunikace s NNO – workshop zaměřený na podporu činnosti NNO (příprava, event. realizace
květen/červen)
Vytvoření výstupu činnosti RT projektu pro širokou veřejnost (článek – publicita)
Příprava realizace plánu vzdělávacích aktivit (realizace od září) – termíny, místa konání, lektoři,
předběžný zájem o účast
Nákup techniky (projektor, fotoaparát,…)

Červen




Zpracování výstupů ze zasedání pracovních skupin (prioritizace problémů a naléhavosti řešení,
stanovení vize v území)
Realizace workshopu pro zájemce na vybranou oblast

II. zasedání RV
- Seznámení se závěry analytické části a jejich schválení (po předešlém projednání v PS)
- Projednání a schválení vize vzdělávání v území
- Projednání a schválení investičních potřeb a strategického rámce
- Projednání a schválení dalšího plánu vzdělávacích aktivit v rámci projektu
 Příprava podkladů pro odevzdání monitorovací zprávy projektu (evaluace výstupů)

