Zápis z 2. setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti
Termín: 17. 9. 2020, 15:00-16:00
Místo konání: Ekocentrum Zvonice
Účastníci: dle prezenční listiny
Program:
1. Prohlídka Ekocentra
Setkání bylo zahájeno Pavlou Hoppovou, která představila Ekocentrum a programy, které
v rámci něj připravuje. Ekocentrum je tvořeno postupně a svépomocí, lze zde nalézt veškeré
přírodní prvky, které by Ekocentrum mělo mít. Je zde několik zdrojů vody, bylinná zahrádka,
hmyzí domeček a celá plocha je volně spásána ovcemi. V Ekocentru je možné objednat
Ekoprogramy pro děti, které z projektu MAP zájemcům hradíme také lze ale uspořádat
seminář pro dospělé, takovou možnost podporujeme z projektu „Vzdělávání koordinátorů
EVVO a praxe využití školních zahrad“, dále jen EVVO. Účastníkům byly jednotlivé možnosti
představeny a pro případné zájemce byly předány anotace k jednotlivým programům.
2. Diskuze
Dále byly účastníkům pracovní skupiny připomenuty některé plánované akce, a sice seminář
„Abaku ve výuce matematiky“ a „Příroda jako třída i učebnice“, jakožto aktivita projektu EVVO.
Účastníkům byla také připomenuta možnost využití autobusové dopravy zdarma pro všechny
MŠ, ZŠ I SŠ v Ústeckém kraji, která je hrazena z projektu IKAP. Dopravu zdarma lze využít na
jakékoliv výlety či exkurze za účelem polytechnického vzdělávání. (MŠ Pohádka plánuje tuto
nabídku využít pro výlet do IQ parku, což je pro MŠ ideální volbou).
Účastníci setkání dále projevily zájem o seminář „Kamínek“, který bude veden lektorkou
Pavlou Hoppovou. Jedná se o cca 2-3 hodinový seminář pro pedagogy, který se zaměřuje na
praktické tipy do výuky a hry venku s využitím knížky Kamínek. Prozatím je navržen termín 26.
10. 2020, seminář bude hrazen z projektu EVVO.
Na závěr byla také diskutována možnost realizace Her na chodník, které by byly také hrazeny
z projektu EVVO. O Hry na chodník projevila zájem MŠ Pohádka a MŠ Pampeliška. Dále by hry
bylo možné umístit u MŠ Písnička (nachází se zde větší betonová plocha). Účastníkům byly
rozdány různé nápady a tipy na realizaci her, se zájemci se poté individuálně dohodneme na
umístění a typu hry.

Akce je podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000915 .
www.maproudnicko.cz

