
MAPujeme
Rychlé aktuální informace z projektu

MAP

V souvislosti s pandemií koronaviru
fungujeme i v rámci projektu ONLINE.

Snažíme se s Vámi být neustále v kontaktu,
zjišťovat Vaše potřeby, sdílet si názory,

nápady, náměty a spolupracovat.

CO
PROBÍHÁ

AKTUÁLNĚ

Ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou HK jsme založili nový portál
"Učíme se ve Dvoře". Tento portál
bude sloužit pro sdílení výukových
materiálů a vkládání odkazů k online
výuce.Více informací ZDE.

JAK NA ONLINE VÝUKU? Základní
odkazy ke zprovoznění online výuky
jsme shrnuli ZDE.

ONLINE
SETKÁNÍ

 

Uskutečnilo se již několik online
setkání, na kterých řešíme online
výuku, zpětnou vazbu či otevření
škol. Účastníte se také webinářů a
sdělujete potřeby Vašich škol v
nouzovém režimu. Máme pro Vás
shrnutí toho, co již proběhlo.

1. Porada s Mgr. Martinou
Berdychovou,
náměstkyní hejtmana
Královéhradeckého kraje pro
ředitele základních škol za
účasti odborníků z Digitální
pohotovosti - 25. 3. 2020

2. Online vedení ZŠ + MAP II,
každé úterý od 11:00 hod., za
účasti i SŠIS, Gymnázia a
ZUŠ - proběhlo již 6x

3. První online setkání se
zástupci pracovních skupin ,
místních lídrů, vedoucích
aktivit - 9. 4. 2020

4. Online pracovní
skupina Vychovatelky ve
školních družinách - 15. 4.
2020

5. online MŠ - 16. 4. 2020
6. Webinář "Základní

zprovoznění online výuky" pro
všechny pedagogy na území
Královédvorska s panem Mgr.
Václavem Maněnou, Ph.D. a
učitelkami v MŠ - proběhlo 3x
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Tvořit díla dle své fantazie mohou
žáci na téma: "Co se děje v ZOO,
když uzavře své brány." Až do 29. 5.
2020 probíhá totiž literární výzva a
my se těšíme na všechny
spisovatele. ČTĚTE ZDE.

Sběr projektových záměrů je i pro
školy a probíhá až do konce května.
Získáme tak přehled o tom, jaké
záměry plánujete a budeme tak
moci efektivněji zacílit novou
strategii. Více o sběru projektových
záměrů a formulář k vyplnění ZDE.

7. Webinář "YouTube: založení
kanálu a nahrávání videí" pro
všechny pedagogy na území
Královédvorska s Mgr.
Václavem Maněnou, Ph.D. -
proběhl 2x

8. Neformální online setkání pro
všechny pedagogy na území
Královédvorska - 23. 4. 2020

CO NÁS ČEKÁ V
KVĚTNU ONLINE

- Každé úterý od 11 hodin se online sejdeme

s vedením a zástupci města a řediteli ZŠ

- 1x za 14 dnů proběhne neformální setkání

pro všechny pedagogy na území

Královédvorska. Setkání je určeno všem

pedagogům na území Královédvorska.

Připojte se k nám na online konferenci,

pozvěte i kolegy a společně sdílejte své

zkušenosti s online výukou.

- Setkání s vedením MŠ
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Kontakty na nás:
náměstí Václava Hanky 828 (Kino Svět)

Dvůr Králové nad Labem
PSČ: 544 01

NAPIŠTE NÁM
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