Projekt: MAP rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 3
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000794
Zápis z 2. setkání pracovní skupiny MAP pro oblast neformálního vzdělávání
Termín konání: 12. prosince 2016
Téma: Strategický rámec 2023; analytická část projektu MAP v Praze 3 - SWOT
Přítomni: Mgr. Edita Janečková (Nová Trojka), Mgr. Jana Vargová (zástupce odboru
školství Prahy 3), Mgr. Tomáš Klumpar (Klub Beztíže), Jana Lišková (RKC Paleček),
Mgr. Martina Chmelová (Alfa Human Service)
omluven: Mgr. Josef Chmel (Ulita)
___________________________________________________________________
Program 2. setkání:
Shrnutí práce PS po 1. setkání.
Přihlásily se organizace Ekocentrum Koniklec a ještě Institut moderní hudby. Všichni
zájemci byli seznámeni s tím, co se v pracovní skupině a setkáních bude dít. P.
Šimánkové byl zaslán statut a ten byl akceptován. Není třeba, aby se naše pracovní
skupina zvlášť připravovala na konferenci, stačí naše účast. Na konferenci se
zaregistrovalo 65 lidí, což je úspěch. Edita Janečková má 13. 12. 2016 schůzku
s facilitátorem Mgr. Pavlem Rampasem, který by měl pomoci s lednovou SWOT
analýzou.
Shodli jsme se vytvořit dokument - přihlášku o potvrzení účasti na SWOT analýze +
zvací dopis.
Jana Vargová získala informace z webu MŠMT, co je to neformální a zájmové
vzdělávání, pošle dokument do mailu všem členům PS. Zájmové vzdělávání je
součástí školského vzdělávacího systému. Týká se středisek volného času, školních
klubů, domů dětí. Zde pracují pouze kvalifikovaní lektoři nebo pedagogové volného
času. A neformální vzdělávání je v rámci neziskových organizací, spolků a jiných
sdružení nabízejících různé využití volného času.

Zadání pro facilitátora:
SWOT analýza by měla zmapovat celkovou situaci v oblasti neformálního vzdělávání
na Praze 3 – zkušenosti, podněty, nápady jednotlivých účastníků. Je třeba se domluvit,
jak bude práce probíhat – ve skupinách, v celku? SWOT analýza se bude dělat jedna
a facilitátor by měl zajistit, aby se držela tématu neformálního vzdělávání. Měl by také
vědět o povinných opatřeních projektu, ke kterým by mohl případně směřovat otázky
na účastníky. Edita Janečková mu zajistí potřebné podklady a dokumenty. Název bude
SWOT analýza neformálního a zájmového vzdělávání. Je třeba zajistit flipchart, papíry
a fixy pro účastníky, dále počítač a projekci pro úvodní prezentaci (Jana Vargová).
Na webu MČ Praha 3 už je odkaz na MAP 2016-2018.
ÚKOLY:
1. Jana Vargová vytvoří přihlášku na SWOT analýzu. Do 21.12.2016.
2. Tomáš Klumpar zašle text dopisu – pozvánky Editě ke stejnému datu. První
týden v lednu se dopis a dotazník pošle. Cílem je vybudování aktivní platformy
spolupráce – je potřeba zvolit jen kratičký, srozumitelný text.
3. Martina Chmelová vytvoří krátkou prezentaci o tom, co je MAP, jaká je jeho
struktura a co je jeho cílem. Připraví a pošle Editě před 19.1.2017.
4. Edita Janečková se sejde s facilitátorem a domluví s ním zakázku.
5. Stále trvá úkol pro všechny členy PS – analýza dokumentů týkajících se
vzdělávání.
Příští setkání:
11.1.2017 v 10.00 setkání před SWOT analýzou (Beztíže)
19.1.2017 ve 14.00 – 17.00 – pracovní setkání za účelem vypracování SWOT
analýzy (zasedací místnost zastupitelstva – MČ Praha 3)
30. 1. 2017 ve 12.30 setkání PS (odbor školství u p. Vargové)

