PODPORA ROZVOJE INOVAČNÍCH PŘÍSTUPŮ
K VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ V MŠ
číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/04.0014
Každá populace měla a bude mít různě intelektuálně schopné jedince. V rámci předškolní výchovy a vzdělávání lze v rámci jejich
schopností a dovedností využívat alternativní způsoby, díky kterým si děti rychleji osvojují jak praktické dovednosti, tak i vzdělávací
programy
Děje se tak přirozeným způsobem v souladu s jejich zájmy a potřebami. Přitom se dbá na řád a vzájemné respektování dětí
s myšlenkou Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Jde o přirozenou motivaci dítěte, která mu otevírá prostor
a celkově se rozvíjí jeho osobnost.

O čem projekt je?
Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ prostřednictvím vzdělávání v oblasti inovativních metod
organizace výuky dětí předškolního věku.
Vzdělávání pracovníků v předškolních zařízeních sehrává stále významnější úlohu. Pedagogové mnohdy významně zastupují rodiče
dětí vzhledem k jejich časovému zaneprázdnění.
Projekt Vám nabídne prostor pro akreditované vzdělávání, konzultace a sdílení vzájemných zkušeností v oblastech inovativních
(alternativních) metod a přístupů v péči o předškolní děti.

Jak dlouho projekt potrvá?
Projekt potrvá celkem 17 měsíců, tj. od září 2011 do ledna 2013. Cílem je reagovat na stávající stav v kraji Vysočina, který
je charakterizován nízkým povědomím o možnostech inovativních metod.

Co získám účastí v projektu?
Individuální účast na akreditovaných kurzech (např. Respektovat a být respektován, atd.).
Pravidelné, půldenní a interaktivní workshopy a odborné přednášky opírající se o zážitkovou formu.
Akreditovaný kurz (DVPP) zaměřený na Montessori pedagogiku (realizace na Vysočině).
Dvoudenní stáže v MŠ v Praze, která již mnoho let realizuje principy Montessori pedagogiky.
Osvojení inovativních metod v konzultačním a školicím centru, které díky projektu vznikne v Jihlavě.
Konzultační podpora při sestavení a realizaci individuálního plánu dílčích opatření v naší MŠ.
Úzkou spolupráci s odborníky v rámci konzultačního a vzorového pracoviště.
Využití pomůcek a způsob jejich tvorby v Montessori pedagogice.

Jak se zapojit do aktivit projektu?
Existují dva způsoby:
1. V případě zapojení MŠ do projektu vás zaměstnavatel vyšle jako zaměstnance na zvolenou aktivitu. V rámci projektu bude
zaměstnavateli „refundována“ mzda vyslaného zaměstnance, stejně tak i náklady na cestovné.
2. V případě osobního zapojení se do aktivit projektu je nutné oslovit realizační tým (viz níže) a uzavřít dohodu o účasti v projektu.
Účastníkovi budou hrazeny jeho cestovní náklady.
Aktivity budou probíhat především v Jihlavě - v odůvodněných případech i v jiných místech kraje Vysočina.
Aktivity budou probíhat ve dnech a časech s ohledem na možnosti zapojených pedagogických pracovníků.

Jak uplatním své nabyté zkušenosti z projektu?
Po absolvování kurzu obdrží každý účastník certifikát popř. osvědčení, které poslouží k prokázání nově nabytých zkušeností.

Kdo mi poskytne informace?
V případě zájmu o účast nebo o další informace se obracejte na níže uvedené kontakty jednotlivých členů realizačního týmu.

Staňte se i Vy součástí nového projektu hrazeného z peněz Evropské unie a státního rozpočtu ČR!
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