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Projekt	MAP	II	na	podporu	vzdělávánı́	v	regionu	
	je	v	plném	proudu	

 

Naše základní a mateřská škola jsou zapojeny od roku 2016 do projektu Místní akční plán I (MAP) od jejího 
počátku v roce 2016.  Jeho druhé pokračování je nyní za svou druhou polovinou. 

Projekt MAP ORP Litoměřice II podporuje na Litoměřicku školy a školská zařízení, mapuje jejich potřeby a na 
základě zjištění pro ně připravuje různé akce.  

Zrealizovali již řadu workshopů a seminářů jak pro pracovníky školských zařízení, tak i pro rodiče a jejich děti, 
které navštěvují školy na Litoměřicku. Do projektu je zapojeno 97 % škol z celého Litoměřicka. Školy 
v menších obcích jsou zapojeny všechny. 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou realizují programy čtenářské gramotnosti, s těmito programy také 
vyjíždí přímo do našich škol. V mateřských školách uskutečnili workshop s dětmi pro práci s B-Boty (tzv. 
Beebot), což je programovatelná včelka, která napomáhá osvojovat si logické myšlení a děti učí první základy 
programování. Podporujeme Zábavnou vědu ve školách a mnoho dalšího. 

Během jarní koronavirové krize se tým projektu MAP musel adaptovat na nastalou situaci a převést téměř 
všechny aktivity do online podoby a natočil spoustu zajímavých videí, které jsou zveřejněné na 
facebookových stránkách projektu MAP.  

Na jaře proběhla soutěž, která byla určená pro rodiče s dětmi s názvem „Klíčovaná a soutěž „Nejoblíbenější 
postava či kniha“. Do soutěží se mohl zapojit kdokoliv, kdo měl chuť. 

I v současných koronavirových podmínkách nelení a připravují ve spolupráci s Badatelskou akademií Datel 
další sérii interaktivních videí, které nebudou jen o sezení doma u počítače. Až se situace uvolní plánují 
besedu s autorem příběhu „Malá sokolonice“. Snad se podaří všechny naplánované aktivity zrealizovat. 

Je toho hodně co se odehrálo, a ještě bude odehrávat. Neváhejte se připojit k odběru novinek na webových 
stránkách či Facebooku. Aktivity pořádáme nejen pro školy samotné ale i širokou veřejnost. 

Projekt MAP ORP LITOMĚŘICE II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 je financován 
z prostředků EU v rámci OP VVV a informace k němu naleznete na www.maplitomericko.cz nebo na 
Facebookových stránkách MAP ORP LITOMĚŘICE.  

Tým projektu MAP se těší s Vámi na viděnou na nějaké akci. 

 


