Aktéři vzdělávání se v rámci projektu MAP již podruhé sešli u kulatého stolu
Dne 20. 9. 2016 proběhlo v Ostrově jednání II. Kulatého stolu aktérů vzdělávání, kterého se zúčastnili
zástupci zřizovatelů škol, ředitelů, pedagogů, neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání či
zástupců MDDM, veřejnosti a zástupce z Krajského úřadu Karlovarského kraje pan Ing. Stanislav
Jambor. Bližší informace o projektu získáte na stránkách http://www.mas-krusnehory.cz/map/. Tvorba
Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Ostrov, který je prioritně zaměřen na rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let, se tak posunula o další krok. Projekt je
financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řízeným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Po krátkém přivítání byl všem přítomným v krátkosti zrekapitulován průběh minulého jednání a
představena vize vzdělávání v ORP Ostrov, která zní - „Zrod úspěšného a v životě uplatnitelného žáka
je podmíněn kvalitním, moderním a bezpečným prostředím, ve kterém mu profesionální a spokojený
tým předává své znalosti, zkušenosti a dovednosti. A v takovém prostředí je vzdělávání v ORP Ostrov
realizováno.“ Náplní tohoto jednání bylo sestavení analýz (stanovení silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb) jednotlivých problémových oblastí, které byly určeny na předchozím setkání, a
které se budou nadále rozpracovávat.
V rámci kulatého stolu se jako součást programu uskutečnil „Seminář k aktuálním vyhlášeným výzvám
IROP pro školy - vyhlášená výzva č. 47 “Infrastruktura základních škol SVL” a avizovaná výzva č. 61 pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
Všichni ti, kteří se vzděláváním dětí do 15 let zabývají, nebo jim tato oblast není lhostejná, se mohou
podílet na vzniku Místního akčního plánu formou zapojení do pracovních skupin. Do projektu se může
zapojit prakticky každý. Pro bližší informace kontaktuje manažerku projektu Ing. Zuzanu Žitnou tel:
774 724 456, zitna@mas-krusnehory.cz nebo Alenu Semotamovou tel: 730 145 684,
semotamova@mas-krusnehory.cz.
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