Zápis ze zasedání PS pro polytechniku
Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod
Datum konání: 8. prosince 2020 od 14:00 hod.
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Program:


Úvodní slovo



Aktuální informace o projektu, realizované aktivity, nové termíny seminářů



Plánování implementačních aktivit na rok 2021



Zhodnocení realizovaných aktivit



Dotazování, diskuze



Závěr



Pan Miloš Kejklíček – AZ Centrum Havlíčkův Brod



Pan David Šorm – FS ČCE v Horní Krupé



Paní Kateřina Klementová – MŠ Přibyslav



Pan Luboš Zavadil – ZŠ Veselý Žďár



Pan Jaromír Sukup – ZŠ Přibyslav

Stálí členi:

1. Úvodní slovo
Slečna Chlupová přivítala přítomné členy PS Polytechnické vzdělávání. Setkání se konalo na MěÚ
Havlíčkův Brod za dodržení všech protiepidemiologických nařízení. Hlavním cílem bylo především
zhodnotit realizované aktivity a naplánovat aktivity na nový rok 2021.
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2. Aktuální informace o projektu, realizované aktivity, nové termíny seminářů
RT informoval o stavu rozpracovaných aktivit. Především o projektu mediální gramotnost, v rámci
které vznikají výukové materiály pro žáky 2. stupně. V současné době je hotovo finálně pět témat a
pan Musil dokončuje i zbývající tři témata. Tyto materiály budou především sloužit jako podklad pro
pedagogy k výuce témat mediální výchovy (dezinformace, bezpečnost na internetu,..). Na základě
těchto podkladů vytvoří pedagožka Lenka Šimo pracovní listy (různá cvičení, otázky). Finálně by měl
být celý projekt hotov do léta, abychom mohly být do škol distribuovány v září.
Semináře, které byly zaměřeny na polytechnickou výchovu, se v poslední době nekonalo mnoho.
Nezbytnou součástí polytechnických seminářů/workshopů jsou často praktické ukázky a při jejich
realizaci je vhodnější osobní účast na semináři. I přesto se mnoho organizací snaží situaci přizpůsobit
a vymýšlí nové formy seminářů. Proto je na nový rok naplánovaný seminář od společnosti ÚDIF
(Úžasné divadlo fyziky) se kterou RT spolupracoval již v minulém roce. Seminář na téma „Úžasné
fyzikální pokusy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, proběhne 17. 2. 2021 online. Pedagogům budou zasány
suroviny/potřebné pomůcky poštou, tak aby si veškeré pokusy mohli zkoušet během semináře.
3. Plánování implementačních aktivit na rok 2021
Jelikož situace momentálně seminářům a aktivitám realizovaným osobně nepřeje, jsou zatím
plánovány pouze online semináře. RT by rád dokončil sérii vzdělávání zaměřenou na lesní
pedagogiku, která odstartovala začátkem minulého roku, ale záhy musela být z důvodu koronaviru
přerušena.

4.

Zhodnocení realizovaných aktivit

Pedagogové dosavadní realizované aktivity hodnotili kladně.

5.

Dotazování, diskuze

Realizační tým poděkoval za podnětnou diskusi s ostatními členy. Další zasedání pracovní skupiny
bude realizováno v únoru 2021.
6. Závěr
V Havlíčkově Brodě dne 8. prosince 2020

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029

Zapsala: Květa Lutnerová
Přílohy k zápisu:


Prezenční listina
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