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ÚVODNÍK 

Opět to vyšlo tak, že po šesti měsících 
vychází další občasník MAPujeme 
Podbořansko. Probíhali především 
nejrůznější tématické semináře a 
workshopy. Stále hledáme pravidelné 
členy pracovních skupin. Pojďme zlepšit 
vzdělávání na Podbořansku! ;-)  

 Předvánoční setkání partnerství 

 Zajímavé workshopy 

 Telegraficky 

TELEGRAFICKY – CO SE V MAPU UDÁLO?  
Semináře např.: Matematická prostředí v Hejného metodě, Základní 
orientace v problematice šikany, Možnosti výuky robotiky na ZŠ, 
Zážitkové čtení v MŠ a ZŠ, Zkušenosti z praxe GDPR pro školy a 
zrizovatele – sešly se pracovní skupiny čtenářská a matematická 
gramotnost – projektový tým se rozšiřuje o p. Olaha a zpracovává 
Dokument MAP – řídící výbor schválil aktualizaci Strategického rámce  

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ 
Doba adventu přeje setkávání, proto se 14. prosince uskutečnilo 
předvánoční setkání partnerů MAP na které následovalo zasedání 
Řídícího výboru projektu.  

 „Pořádáme množství inspirativních workshopů 
z oblasti vzdělávání.“ 

ZAJÍMAVÉ WORKSHOPY 
V rámci projektu proběhlo mnoho inspirativních seminářů a 
workshopů. Kupříkladu seminář Seznámení s možnostmi robotiky  
ukázal pedagogům různé robotické platformy použitelné pro práci 
s dětmi a žáky. Každá z nich je vhodná z jiného důvodu. Sady Lego pro 
svojí komplexnost, Microbit a mBot pro svoji modularitu či Ozobot díky 
své velikosti a jednoduchosti ovládání. 
Další workshop umožnil pedagogům z regionu seznámení 
s montessori prvky ve výuce. Nejvíce účastníků měl seminář 
k aktuálnímu tématu dopadu GDPR na školy.  
V dubnu a květnu pro se chystají semináře Hrdina a zbabělec, Jak vést 
žáky k aktivnímu občanství, Školákem v protektorátu, Odpovědnost 
pedagogů a další. Sledujte náš FB profil! 

ZE SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 
V říjnu se sešly dvě pracovní skupiny – pro čtenářskou a matematickou 
gramotnost. Na setkání se diskutovalo o navrženém akčním plánu 
v daném tématu.  
Stále platí, že hledáme aktivní lidi, kterým není lhostejný další vývoj 
vzdělávání dětí a žáků na Podbořansku. Zapojte se do činnosti 
pracovních skupin a posuňte vzdělávání na Podbořansku kupředu! 
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KONTAKT 
MAS Vladař, o. p. s. 
Masarykovo nám. 22 
441 01 Podbořany 
 
Tel.: +420 605 242 949 
E-mail: zdenka.lnenickova@vladar.cz 
 
www.vzdelavani-podboransko.cz 
www.facebook.com/MAPPodboransko 

SLEDUJTE NÁS NA WEBU A FACEBOOKU! 
Kde se dozvíte další informace o projektu MAP? Navštivte náš web 

www.vzdelavani-podboransko.cz. 
Zároveň aktivně komunikujeme na Facebooku, kde funguje profil MAP 
Podbořansko. Pravidelně zde sdílíme zajímavosti z oblasti vzdělávání či 
událostí v projektu. 
Máte nápad či zpětnou vazbu v čem by se mělo vzdělávání na 
Podbořansku posunout? 
 

SPOJTE SE S NÁMI! :-) 
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