Tisková zpráva, 22. ledna 2015

Grantový projekt pro pedagogy mateřských škol na Vysočině
Dne 31. ledna 2015 bude ukončena realizace grantového projektu v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
"Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností
a moderních metod vzdělávání v MŠ",
registrační číslo: CZ.1.07/1.3.50/02.0011,
jehož realizace byla zahájena v dubnu roku 2013.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky. Projekt se věnuje pedagogům mateřských škol v Kraji Vysočina a do
současné doby byla poskytnuta podpora více než 300 účastníkům.
Projekt realizuje příjemce dotace INFRA, s. r. o. spolu s partnerem projektu Erudis,
o. p. s. Celkový schválený rozpočet projektu: 3.005.594,07 Kč.
Cílem projektu je poskytnout pedagogům mateřských škol znalosti a dovednosti z oblasti
emočního vývoje dětí, předčtenářské gramotnosti a moderních didaktických metod
vzdělávání tak, aby je následně mohli uplatnit ve své každodenní praxi při práci s dětmi.
V projektu je kombinována podpora formou akreditovaných seminářů DVPP a setkávání,
sdílení dobré praxe, individuálních konzultací a mentoringu.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou pedagogičtí pracovníci v mateřských školách
z Kraje Vysočina.
V průběhu realizace projektu byla podpora cílové skupině poskytnuta ve formě
vzdělávacích programů zaměřených na:
Rozvoj emočních dovedností (témata vzdělávání: emoční vývoj a potřeby dítěte
předškolního věku, role dospělého při vytváření emočně podporující prostředí, příběh
a emoce). Těchto seminářů se uskutečnilo 27 a celkem bylo proškoleno 141 osob, z toho
135 pedagogů splnilo stanovené podmínky a získalo osvědčení.
Rozvoj předčtenářských dovedností (témata vzdělávání: fonologické uvědomění jazyka,
rizikové faktory čtenářské gramotnosti, individuální diagnostika). V rámci tohoto vzdělávacího
bloku bylo realizováno celkem 18 seminářů s účastí 142 osob, z nichž 132 účastníků splnilo
stanovené podmínky a získalo osvědčení.
U obou vzdělávacích programů byla vytvořena i e-learningová podpora pro účastníky
vzdělávání dostupná na stránkách příjemce podpory.
Účastníci dále měli možnost výměny zkušeností na workshopech. V rámci projektu
se uskutečnilo 6 workshopů, zaměřených na témata, o které účastnice v průběhu účasti
v projektu projevily největší zájem.

V rámci projektu učitelky vytvářely metodické materiály s příklady dobré praxe, které
popisují metody a zkušenosti z práce s dětmi. K těmto materiálům učitelé obdrželi zpětnou
vazbu od odborných pracovníků. Materiály byly v elektronické podobě zpracovány
a zveřejňovány na webových stránkách partnera ms.erudis.cz, kde jsou dostupné ostatním
zájemcům z řad pedagogů. V rámci této aktivity bylo vytvořeno a zveřejněno více než 300
metodických materiálů.
Účastnicím projektu byla poskytnuta v rámci klíčové aktivity individuální podpora
v používání moderních metod vzdělávání - formou mentoringu a individuálních konzultací.
Mentoring probíhal formou pozorování pedagogů při práci s dětmi, následným mentorským
rozhovorem a rozborem mentora s pedagogem. Individuální konzultace - poskytnutí zpětné
vazby k zavádění moderních metod vzdělávání a k problémům, které pedagogové řeší při
práci s dětmi. Bylo podpořeno 94 osob.
Na výše uvedených aktivitách se podíleli odborní pracovníci realizačního týmu, kteří vedli
jednotlivé kurzy, setkání a poskytovali účastníkům zpětnou vazbu k vytvořeným metodickým
materiálům: Mgr. Eva Pavlíková, Mgr. Pavla Sovová, Ph.D, Mgr. Jiří Halda, Mgr. Eva
Svobodová, PaedDr. Alena Váchová, PhDr. Marek Herman.
Již před koncem realizace můžeme konstatovat, že veškeré plánované cíle projektu byly nad
očekávání splněny. O účast na seminářích byl z řad pedagogů MŠ velký zájem a zpětná
vazba od těchto účastníků byla velice kladná.
Projekt počítá s dobou udržitelnosti, během které budou semináře, vytvořené v době
realizace projektu, dále nabízeny všem pedagogům. Veškeré vytvořené metodické materiály
budou i nadále zveřejněny na webových stránkách partnera projektu (ms.erudis.cz).
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