Místní akční plán vzdělávání v Olomouci
MAP II

POLYTECHNIKA,
PODNIKAVOST,
KREATIVITA

Vážení pedagogové,
zveme Vás na program s názvem Zručnost zrozená z kouzla materiálů
v rámci projektu MAP II, který je zaměřeny na podporu polytechniky, podnikavosti
a kreativity, zručnosti a fantazie dětí a žáků.
Program zabezpečuje Sluňákov a poběží v letech 2019 – 2021. Na
jednotlivé aktivity z programu se můžete přihlásit jednotlivě, nebo také můžete
objednat celý program. Při absolvování programu č. 2 – Seminář, který je
přípravou na realizaci tematického dne pro děti, obdržíte osvědčení
o absolvování semináře.
Termíny jednotlivých akcí budou upřesňovány. V současné chvíli prosíme
o vyplnění přihlášky podle témat, které Vás zaujaly. Celý program je v rámci
projektu MAP II pro účastníky zdarma.
Přihlášky zasílejte na e-mail: katerina.rychla@olomouc.eu do 31.3.2019
Na úspěšnou spolupráci se těší
Realizační tým MAP II.

Přihláška na sérii programů
ZRUČNOST ZROZENÁ Z KOUZLA MATERIÁLŮ

Cílové skupiny

Zručnost zrozená
z kouzla materiálů
Určeno pro pedagogy a jejich děti a žáky
z MŠ a 1. stupně ZŠ

v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc
(číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009716)
Na akci mohou být pořizovány fotografie a videa za účelem propagace projektu MAP II a informování veřejnosti
prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a tiskových materiálů.
Zpracování osobních údajů potřebných pro administraci přihlášky se řídí Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR).
Správce osobních údajů: statutární město Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí č.p. 583,
779 11 Olomouc.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Adam Štěpánek, tel.: +420 588 488 268, e-mail:
podatelna@olomouc.eu.
Účel zpracování: řádná administrace přihlášky s cílem umožnit účast na školení a realizaci projektu MAP II.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………..
Název MŠ/ZŠ …………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………Podpis:…………………………
MŠ

1. stupeň ZŠ

Přihlašuji se na program:

1

2

3

Celý program

1

SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE - WORKSHOPY

Termín: pondělí 6. května 2019 setkání pro MŠ
úterý 7. května 2019 setkání pro ZŠ.
Délka: 3 – 4 hodiny
Setkání pedagogů na Sluňákově. Společná porada, sdílení inspirace,
zkušeností a dobré praxe, ale také překážek a komplikací při začleňování
polytechnické výchovy do výuky na školkách / školách.

SEMINÁŘE A TEMATICKÉ DNY PRO DĚTI

3

Termín: podzim 2020 – jaro 2021
Délka: 6–8 hodin
Na semináři získají účastníci metodickou podporu pro realizaci
polytechnického vzdělávání na školách, budou představeny metodické
materiály a pomůcky pro realizaci tematického dne se zaměřením na
polytechnické vzdělávání.
Účastníci semináře obdrží tištěný metodický materiál k využití ve svých
školách.
Seminář bude akreditovaný MŠMT v rámci DVPP.

2

EXKURZE ZA DOBROU PRAXÍ

Termín: podzim 2019 – jaro 2020
Délka: 3 hodiny
Pozveme Vás do inspirativních škol a školek v Olomouci. Bude nás čekat
návštěva školy, ukázka dobré praxe, prohlídka pomůcek, výrobků, inspirace,
sdílení.

Programy zabezpečuje Sluňákov

Aktuální termíny a všechny akce naleznete na http://map.olomouc.eu/
Sledujte nás také na

https://www.facebook.com/mapolomouc/

