Společně! (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322)
Výše dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia: 11 104,71 EUR
Rozpočet projektu:

13 064,38 EUR

Harmonogram realizace:
Fyzická realizace projektu:

1. 2. 2018 – 31. 7. 2018

Partneři projektu:
- Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (vedoucí partner)
- Gmina Głubczyce, Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej
- Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
- Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
Popis projektu:
Prostřednictvím realizace tohoto projektu se očekává změna ve vnímání reálného světa u
dětí předškolního věku. Děti si pomocí zážitkové pedagogiky osvojí nové dovednosti a budou
lépe připraveny na přechod do dalšího stupně vzdělávání. Každý zážitkový projekt je plný
aktivit, her a výzev. Takto se aktivity stávají zdrojem nového poznání a prostředkem ve
výchově – jde o efektní formu učení. Předností zážitkového projektu je podpora a rozvíjení
tvůrčích postupů, aktivní jednání, lepší vytváření neformálních vztahů, pohyb v novém
(přírodním) prostředí a především intenzivní učení z prožitků namísto pouhého
shromažďování informací. Znamená pro dítě učit se zvládnout věci i úkoly sám, i když často
pod vedením dospělého. Pedagogové zase aplikují získané dovednosti z oblasti zážitkové
pedagogiky ve svých mateřských školách. Zároveň se očekává prohloubení spolupráce mezi
participujícími mateřskými školami, z které by mohl ještě v tomto období vzniknout další
projekt případně jiný typ spolupráce (současný projekt je již čtvrtým v pořadí). Učitelé se
mezi sebou dobře znají z předchozích projektů a děti tak mohou vytvořit dvojjazyčné
skupiny, což pro ně bude nové, hodně poučné a zajímavé. Na základě těchto zkušeností bez
problému zvládnou pohyb v cizím prostředí a ve skupině s cizími lidmi.
V rámci projektu se uskuteční 3 hlavní klíčové aktivity, přičemž bude jedna aktivita zaměřena
na pedagogy a dvě na samotné děti.
KA2 - Pedagogická příprava zaměřená na zážitkovou pedagogiku (20. – 22. 4. nebo 27. – 29.
4. 2018)
Cílem víkendového pobytu pedagogů je opětovné navázání na již vytvořené vazby a jejich
prohloubení při společné přípravě a diskuzi následných aktivit v projektu. Vícedenní setkání
pedagogů se uskuteční v Jeseníkách (Malá Morávka). Klíčová aktivita bude koncipována
jako naplánování podrobného programu dalších klíčových aktivit, ve spolupráci
s lektory/animátory odborné společnosti zajišťujícími hlavní program KA4 a také ukázka

úkolů/stanovišť (založené na posílení spolupráce ve skupině), které budou absolvovat děti
MŠ v rámci dalších klíčových aktivit projektu – tyto úkoly však budou přizpůsobeny dospělým
osobám. Program bude rozšířen o workshop "námětů a témat" pro práci s dětmi především
v oblasti komunikace a diskusi nad připravovaným programem dalších aktivit, popř. jeho
úpravu, doplnění apod. Volné chvíle pedagogové vyplní volnočasovými aktivitami
(např. vycházky po okolí apod.), tvorbou loga projektu, vyměňování zkušeností a novinek
ze svých mateřských škol.
KA3 - Malí stopaři - pozoruj, najdi, vyřeš! (6. 6. 2018)
Klíčová aktivita se uskuteční v "Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy" v obci Pietrowice
(Polsko), která je vzdálena cca 15 km od polských Glubczyc, ze kterých je polský partner.
Program celého dne bude zaměřen na hry v přírodě - týmové překonávání překážek
a nalezení řešení hádanek v terénu ve smíšených skupinách dětí. Úkoly budou zaměřeny
na spolupráci, posílení odvahy dětí a poznání pobytu v přírodě - poznávání zvířat, orientace
v lese, vyhledávání určitých druhů rostlin, překonávání překážek apod. Děti budou čas
strávený společně trávit venku - v přírodě, kde získají mnoho poznatků a to nejen
z přírodního prostředí (květiny, stromy, zvířata), ale také se seznámí s tím, jak hledat cestu
z lesa ven, jaký význam les pro život člověka má, která zvířata v lese můžeme potkat, jak se
máme v lese chovat, jak máme naši přírodu chránit a mnoho dalšího. O přírodě se budou
dozvídat pomocí plnění úkolů, nebudou to jenom zprostředkované informace. A to vše navíc
bude obohaceno i tím, že úkoly, jak přežít v lese budou plnit společně s kamarády,
kteří neumí jejich jazyk. Budou se muset vzájemně dorozumět.
V KA3 i následující KA4 budou děti rozděleny do smíšených týmů. Každé dítě tak může
v rámci svého týmu přispět při řešení aktivit a nových výzev tím, v čem je dobré, co mu jde.
KA4 - Za tajemstvím pohádkového lesa (13. 6. 2018)
Větší část této aktivity se uskuteční ve Family parku Skalka v blízkosti Ostravy. Zde bude
pro děti připraven program založený na plnění úkolů a posouvání se po jednotlivých
stanovištích. Cílem bude posílení vzájemné spolupráce v malých dvojjazyčných skupinách
dětí. Vzhledem k tomu, že se pro děti bude jednat o již druhé setkání v rámci tohoto
projektu, tak i spolupráce bude hodnotnější a děti lépe zvládnou pohyb v cizím prostředí
a ve skupině s ne už tak cizími dětmi. Úkoly budou formou tzv. Pohádkového lesa - plnění
úkolů zaměřených na komunikaci, orientaci v okolí, koordinaci (prolézání pavoučí sítí,
přechod po laně, přiřazování rostlin, zvířat - s pohádkovou tématikou). Každý splněný úkol
posune skupinku blíže cíli a zároveň je obohatí o nové zážitky. Děti dostanou prostor,
aby samostatně, aktivně prozkoumávaly svět okolo, zažily radost z pohybu, přírody, z nových
kontaktů. Celkové téma dne bude provázáno s programem v planetáriu, kam se následně
účastníci přesunou na promítání tematického interaktivního filmu.

