Zápis k k zasedání pracovních skupin - pro rozvoj matematické gramotnosti a
k rozvoji potenciálu každého žáka; pro rozvoj polytechnického, zájmového a
neformálního vzdělávání; pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji
potenciálu každého žáka; pro rovné příležitosti; pro financování
Datum konání:
Přítomni:

18. 10. 2019, 8.30 hod
Dle prezenční listiny

Obsah jednání:
-

Informace k průběhu projektu
Výběr cílových skupin evaluace a výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů
vyhodnocení v rámci zpracování dokumentu Seznam a harmonogram plánovaných evaluací.

Zápis:
-

-

-

Zasedání PS zahájila manažerka projektu p. Šturalová.
Následně se PS skupiny zabývaly stanovením cílových skupin evaluace a výběrem vhodných
nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení.
o Cílové skupiny: jako cílové skupiny evaluace byly vybrány
▪ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických
pracovníků,
▪ pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo
asistenčních služeb v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a
mládeže,
▪ pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
▪ zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
▪ účastníci kurzů a seminářů pořádaných v rámci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II
(pedagogičtí pracovníci, pracovníci působící v oblasti vzdělávání, rodiče,
veřejnost)
o Nástroje pro evaluaci: jako nejvhodnější nástroj pro evaluaci byly pracovními skupinami
navrženy dotazníky, především formou Google formulářů
o Stanovení způsobu vyhodnocení: vyhodnocení bude probíhat na základě sestavených
dotazníků za pomoci statistických postupů – vyhodnocení četnosti jednotlivých odpovědí
apod.
o Výsledky budou sdíleny na území MAP prostřednictvím webových stránek projektu.
Informace k projektu:
o členové PS byli RT informováni o postupu realizace projektu, především o plánovaných
akcích. Současně byly probírány metodické kabinety vznikající na území ORP Litoměřice,
konkrétně metodický tým Infomační technologie (pod vedením p. Kupky), metodický
kabinet Český jazyk (pod vedením p. Šumichrastové) a metodický kabinet Matematika
(pod vedením p. Rajmonové)
o koordinátoři implementačních aktivit uvedli jejich činnost
PS byl navrhnut seminář „správa webu“ ve spolupráci s metodickým týmem IT a p. Kupkou
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-

-

Po projektových záležitostech představila p. Veselá z ASZ Štětí svou činnost včetně chystaných
workshopů.
Poté se představila p. Zingová z Krajského úřadu UL, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
s pozvánkou na Velký vzdělávací veletrh, který se uskuteční dne 12. 11. 2019 a uvedla činnosti
KAPu ve spolupráci s projekty MAP.
Pracovní skupiny se dohodly na dalším zasedání PS, které proběhne dne 6. 12. 2019 od 8. 30 hod.
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