Zápis z 1. setkání pracovní skupiny pro volnočasové
aktivity MAP II
19. 11. 2018 16:00 – 19:00
Přítomní:
-

realizační tým (RT MAP II): Jana Černoušková, Kateřina Langerová

-

členové pracovní skupiny pro volnočasové vzdělávání (PS): 6 osob viz prezenční listina

Body jednání:

-

-

-

-

1. Přivítání členů PS facilitátorkou Janou Černouškovou
Stručné shrnutí záměru projektu MAP II (jakých změn bychom chtěli docílit
u vzdělávání na MŠ a ZŠ v Horních Počernicích i v rámci volnočasových aktivit dětí;
důraz na budování užší spolupráce v rámci komunity; problematika trendů
ve volnočasovém vzdělávání);
Předběžné rozvržení termínů PS v roce 2019 – leden, duben, září, listopad kromě
pátků; pondělí vyhovuje všem přítomným členům;
PS je platforma na sdílení myšlenek, názorů a postojů; lidé by si měli uvědomit cíle
jednotlivce, ale zároveň potenciál skupiny;
Byla představena pravidla diskuse v PS a role facilitátorky (nástin témat
a usměrňování diskuse).
2. Představení členů PS a organizací, které zastupují
Na setkání byla přítomna ředitelka rodinného a komunitního centra Mumraj, vedoucí
školní družiny ZŠ Stoliňská, trenérka atletiky TJ Sokol Horní Počernice (nabídla aktivity
na zvyšování finanční gramotnosti dětí), pedagog volného času z Domu dětí
a mládeže, zástupkyně Skauta a rodiče dětí.
3. Příležitosti ke zlepšení prezentované členy PS
Více zážitkové pedagogiky/učení, exkurzí (robotika, výlety do přírody) ve formálním
vzdělávání – volnočasové organizace můžou přinést zážitkové učení do škol;
Školním družinám chybí odpoledne doprovod dětí na různé akce (zkusit zapojit rodiče
jako doprovod), a proto je vhodnější, aby se přímo ve ŠD pořádaly různé vzdělávací
programy (pozvat např. zástupce různých povolání i z řad rodičů – policisté,
řemeslníci atd.);
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-

-

Pedagogové volného času z DDM by mohli docházet přímo do družin, aby odpadl
problém s doprovodem (některé třídy z MŠ Chodovická už chodily do DDM
na hudební workshopy);
Nedostatek prostor v Horních Počernicích (nedostatečná kapacita tělocvičen, chybí
hudební zkušebna);
Sportovní kroužky jsou často zaměřeny na výkon, chybí „nevýkonové“ sportovní
kroužky;
Větší společné promo/prezentace o volnočasových organizacích;
Zamyslet se nad uspořádáním a obsahem webu městské části (sekce pro volnočasové
aktivity): https://www.pocernice.cz/rodice-a-deti/
Zamyslet se nad prostorem pro jednotlivé volnočasové organizace
v Hornopočernickém zpravodaji;
Zamyslet se nad možností speciálního webu pro volnočasové aktivity a propagačním
videem (pětiminutový skeč)
4. Úkoly pro členy PS, kteří zastupují volnočasové organizace

-

Do příštího setkání pracovní skupiny definovat nabídku konkrétních kroužků
a dalších aktivit/služeb v rozsahu cca 2 strany A4, které by mohly být nabídnuty MŠ,
ZŠ a ŠD (součástí nabídky bude rozdělení podle věku dětí, délka trvání a frekvence
aktivity, rozpočet akce včetně typu a výše předpokládaných nákladů);

-

Veletrh neformálního a volnočasového vzdělávání na Chvalech – místo všem
vyhovuje. Vhodné by bylo pokrytí wi-fi a připojení elektrického proudu. Veletrh by se
měl konat už v květnu/červnu a ne v září, to je kvůli zápisům do kroužků pozdě.
Zamyslet se do příštího setkání pracovní skupiny, jakou formu by veletrh měl mít. Měl
by být součástí doprovodný program?

-

Do konce roku 2018 napsat za každou volnočasovou organizaci na email
projektmap@pocernice.cz vyjádření ke změně termínu konání Veletrhu neformálního
a volnočasového vzdělávání na Chvalech (ze září 2019 na květen nebo červen 2019),
do předmětu emailu uvést „VELETRH“;

-

Do příštího setkání pracovní skupiny navrhnout veletrh nebo výstavu o neformálním
a volnočasovém vzdělávání v ČR i v zahraničí, které by bylo možné navštívit.

Projekt MAP II vzdělávání MČ Praha 20
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117

Praha 20. 11. 2018
Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II
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