Na Orlicku besedují občané o nabídce vzdělávání pro nejmenší
Již měsíc probíhají na území Orlicka diskuse rodičů a pedagogů nad otázkou nabídky vzdělávacích
programů pro nejmenší děti. Diskuse organizuje občanské sdružení s názvem Místní akční skupina
ORLICKO v rámci přípravy strategie „Orlicko v roce 2020 – jaké bude?“.
Během měsíce března proběhly ve spolupráci s mateřskými centry první 3 besedy na téma
„Vzdělávání pod lupou“ v Žamberku, Ústí nad Orlicí a Jablonném nad Orlicí.
Besedy jsou určeny pro každého, koho téma vzdělávání zajímá nebo se ho týká. V připravené
prezentaci účastníci besedy naleznou nejen základní informace z našeho existujícího školského
systému, ale i možnosti, kam by se aktivní rodiče či pedagogové mohli ubírat v budoucnu.
Výstupy besed plánuje místní akční skupina ORLICKO použít pro přípravu strategie, ve které bude
rozhodováno o určení finančních prostředků pro potřeby regionu v letech 2014 – 2020. Rodiče i
pedagogové z regionu tak mohou v rámci besed jak získat zajímavé a nové informace, tak ovlivnit
směřování finančních prostředků na projekty a aktivity, které považují za potřebné a užitečné.
V rámci daného tématu připravuje MAS ORLICKO celkem 10 besed v území MAS ORLICKO,
organizovaných převážně ve spolupráci s mateřskými centry v regionu. V nejbližší době proběhnou
besedy v Ústí nad Orlicí (10.4. v MC Medvídek), Lanškrouně (11.4. v MC Dětský svět) a v Letohradě
(17.4. v MC Mozaika).
Kromě besed pro rodiče je v rámci tématu „Vzdělávání pod lupou“ připravováno také dotazníkové
šetření, zaměřené na aktuální potřeby škol v regionu. Zapojit se do nich mohou všechny základní,
mateřské i střední školy a to na webových stránkách MAS ORLICKO.
Místní akční skupina ORLICKO:
Místní akční skupina ORLICKO je občanská sdružení se sídlem v Žamberku, které od roku
2009 rozděluje prostředky z Programu rozvoje venkova a částkou cca. 50 000 000 korun
podpořila realizaci více než stovky projektů na Orlicku.
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