
 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

Facilitovaný workshop byl realizován 
formou praktických ukázek, v závěrečné části pak byl 
nabídnut prostor k diskuzi i seznámení se s prostředím 
dané MŠ a vzdělávací nabídkou. Samotný workshop 
byl rozdělen do dvou částí. První byla věnována ukázce 
výchovné práce s dětmi v podobě vystoupení dětí s p. 
učitelkou (motivační vyprávění, hádanky, pohybová 
improvizace, rytmické a melodické činnosti aj.), druhá 
měla povahu ukázky práce s dětmi v několika 
skupinkách se zaměřením na prožitkové poznání – 
každá skupina pod vedením vždy jedné paní učitelky 
představila účastníkům vzdělávací akce rozličné 
náměty na zábavná cvičení a hry související 
s tematickým celkem „Koloběh vody v přírodě“.  

Název příjemce MAS Hlučínsko, z.s. 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 

Název projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ 

Termín realizace vzdělávací akce 27. 4. 2017 

Zaměření/téma vzdělávací akce 
Rozvoj smyslového vnímání a kreativity u dětí 
předškolního věku – (tematický celek) Koloběh vody v 
přírodě 

Stanovený cíl vzdělávací akce 

Vzdělávací aktivita si kladla za cíl zprostředkovat 
participantům ukázku integrovaného bloku směřujícího 
k rozvíjení všech smyslů u dětí předškolního věku, 
estetického vnímání světa a poznávání základních 
přírodních zákonitostí koloběhu vody v přírodě. 

Cílová skupina Ředitelé a pedagogové mateřských škol 

Počet účastníků 15 + organizátoři 

Termín zpracování hodnotící 
zprávy (ne dříve než 3 měsíce od 
realizace vzdělávací akce) 

27. 7. 2017 



 

 

Popis přínosů pro cílovou 
skupinu ve vazbě na tvorbu MAP 

Účastníkům workshopu byly nabídnuty náměty na 
rozličná zábavná cvičení, experimenty a hry na rozvoj 
smyslového vnímání a grafomotorických dovedností a 
schopností dětí s důrazem na estetické cítění a citové 
prožívání. Přínosem byly zejm. praktické ukázky 
činností přímo s dětmi. Participanti měli také možnost 
detailně se seznámit s edukačně-zábavnými činnostmi 
ve skupinkách, s použitými pomůckami a materiálem. 
V rámci závěrečné diskuze pak měli možnost uvést 
vlastní zkušenosti a pokládat lektorkám doplňující 
otázky. Všichni účastníci rovněž obdrželi podkladové 
materiály, jež mohou využít pro vlastní práci s dětmi 
v MŠ. 

Popis dopadů pro cílovou 
skupinu ve vazbě na tvorbu MAP 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – 
kvalita patří k tzv. povinným opatřením MAP, toto je 
rovněž reflektováno ve stejnojmenné pracovní skupině, 
v níž jsou artikulována slabá místa i potřeby a zaznívají 
konkrétní návrhy aktivit. Daná vzdělávací aktivita tak 
jednak rezonuje s reflektovanými opatřeními MAP, 
jednak odráží reálné potřeby a požadavky zaznívající 
stran zapojených aktérů vzdělávání. Akce otevřela 
prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a sdílení 
příkladů dobré praxe, navazování nových kontaktů i 
čerpání inspirace pro vlastní práci – tedy atributy 
poptávané stran aktérů v oblasti předškolního 
vzdělávání a péče. 

 

 
Datum: 27. 7. 2017     Podpis: ………………. 

 
 


