Projekt „Nejsem tu sám“ ve školce Jednoho stromu
V srpnu 2017 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu podpořeného v rámci OP PPR „Nejsem tu sám“.
Hlavní aktivitou je celoroční práce s dětmi zaměřená na posílení inkluze v multikulturní společnosti
rozdělená do čtyř tématických bloků: „Tady žiju“, „Vím, co dělám“, „Vše souvisí se vším“ a „Řešíš, řeším,
řešíme“. V rámci každého tématického bloku bude realizována řada aktivit, které budou dětem pomáhat si
uvědomit, že tu opravdu nejsme sami a že být odlišný neznamená být špatný. Celoroční výuku doplní 3
multikulturní projektové dny otevřené odpoledne i rodičům a návštěvníkům zvenku.
Během dvou školních let 2017/2018 a 2018/2019 tak odpilotujeme velké množství aktivit podporujících v
dětech respekt k ostatním – ať už lidem či jiným živým tvorům a následně zpracujeme elektronickou
metodiku volně dostupnou pro všechny ostatní školky.
Doplňující aktivitou je další vzdělávání pedagogického týmu Jednoho stromu i pedagogů zvenčí v rozsahu
40hod zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností a znalostí potřebných pro funkční předškolní inkluzivní
vzdělávání v multikulturní společnosti.
Aktuální dění:
Vstoupili jsme do druhého školního roku realizace. Odpilotována již byla celá řada aktivit, která je postupně
zpracovávána do výsledné metodiky.
V listopadu jsme v rámci multikukturních dní navštívili Asii, v únoru jsme zavítali na virtuální návštěvu
Ameriky. Pro děti i rodiče byl připraven zábavný program představující odlišné kultury těchto zemí.
V druhém pololetí 2018/2019 nás čekají odborné semináře:
20.2.2019 Specifika vybraných kultur aneb „jak neurazit“. Pořádáme ho ve spolupráci s Centrem
demokratického vzdělávání.
11.3.2019 Rozvíjení emoční inteligence u dětí, lektorovaný Mgr. Petrou Liškovou.
14.3.2019 přijede z enviromentální společnosti Lipka Mgr. Helena Nováčková, autorka mnoha ekologických
publikací s přednáškou a workshopem Myslíme globálně už od školky.
17.4.2019 Multikulturní výchova v mateřské škole, garantovaný Centrem demokratického vzdělávání
29.4. 2019 přivítáme ve školce prof. PhDr. Lenku Šulovou, CSc., autorku mnoha odborných knih,
s workshopem Rozvoj učení a spolupráce skrze hru.
Na všechny semináře jste srdečně zváni!
Přihlašovat se můžete přes e-mail: skolka@jedenstrom.cz

