
 

 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

„Rozvoj smyslového vnímání a kreativity u dětí předškolního věku – 

Polytechnická dílna II“ 

 

 

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. 11. 2017 

Zaměření/téma vzdělávací akce 

Představit účastníkům vzdělávací aktivity široké spektrum 
praktických ukázek cílených na rozvoj smyslového vnímání 
a kreativity u dětí předškolního věku, konkrétně v oblasti 
zaměřené na polytechnické činnosti.  

Stanovený cíl vzdělávací akce 

Cílem workshopu s názvem „Rozvoj smyslového vnímání a 
kreativity u dětí v MŠ – Polytechnická dílna II“ bylo 
prohloubit poznatky účastníků v oblasti polytechnické 
výchovy s důrazem na rozvoj smyslového vnímání a 
kreativity u dětí předškolního věku. Účastníci dílny sami 
zažili metodu aktivního učení a na základě toho si vytvořili a 
získali zásobník námětů, postupů a návodů, které mohou 
ihned využít v praxi. Seznámili se s polytechnickými 
činnostmi z mnoha oblastí s využitím různých materiálů. 

Cílová skupina Pedagogové a ředitelé škol 

Počet účastníků 21 (+ 2 členové RT MAP) 

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

15. 2. 2018 



 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

Vzdělávací aktivita měla povahu facilitovaného workshopu, 
jenž se konal v jedné z místních mateřských škol. Aktivita 
navázala na workshop s názvem Polytechnické činnosti 
v MŠ, jenž byl realizován v listopadu 2016. Vzhledem 
k tomu, že se co do účasti jednalo o nejúspěšnější 
vzdělávací aktivitu vůbec, bylo přistoupeno k realizaci 
obdobného, resp. navazujícího workshopu. Teoretický úvod 
se týkal zejména metodiky realizace polytechnických činností 
v praxi MŠ, čerpané ze zkušeností lektorek. Tuto metodiku si 
účastníci následně vyzkoušeli v rámci vlastní činnosti a prošli 
si těmito fázemi: 
1. Motivací, evokací vázanou na konkrétní polytechnickou 
činnost 
2. Instrukcemi - zadanými různou formou ke konkrétní 
činnosti, s ohledem na věkové, vývojové hledisko dětí 
3. Realizací konkrétní činnosti s ohledem na bezpečnost, 
počty dětí apod., různé možnosti přípravy pomůcek, 
vybavení místa pro polytechnické činnosti aj. 
4. Reflexí - různé způsoby, jak vést děti ke zhodnocení toho, 
co se naučily, objevily, vyzkoušely a sebehodnocení. 
Desítky prezentovaných polytechnických činností si mohli 
účastníci prakticky vyzkoušet nejen individuálně, ale i v rámci 
skupinové práce. Pracovní dílna nabídla pedagogickým 
pracovníkům rozsáhlý zásobník nápadů, návodů a přesných 
postupů rozličných pokusů a objevů v oblasti polytechniky i 
další tipy a příklady na práci s dětmi rozvíjející jejich 
smyslové vnímání a kreativitu. 

Popis přínosů pro cílovou skupinu 
ve vazbě na tvorbu MAP 

Absolventi získali na základě vlastních zkušeností při 
vykonávání jednotlivých aktivit zásobník (nejen) 
polytechnických činností, postupů a návodů, jak vytvořit 
podnětné i materiální prostředí vedoucí k samostatné práci 
dětí v oblasti polytechniky a dalších oblastí rozvíjejících jejich 
smyslové vnímání a kreativitu. Z výsledků evaluačního 
dotazníku vyplývá, že daná aktivita splnila svůj účel, 
poznatky a informace získané na workshopu hodnotí 
účastníci jako přínosné a využitelné v praxi. VA nabídla 
rovněž prostor pro výměnu zkušeností mezi pedagogy 
jednotlivých mateřských škol. 

Popis dopadů pro cílovou skupinu ve 
vazbě na tvorbu MAP 

Oblast polytechniky patří k jednomu z dílčích témat řešených 
v rámci (obsáhlého) opatření MAP s názvem Předškolní 
vzdělávání: dostupnost-inkluze-kvalita; téma je rovněž 
reflektováno v cílech artikulovaných ve Strategickém rámci 
MAP do roku 2023. Samotná koncepce a organizace dané 
vzdělávací aktivity rovněž poskytuje prostor pro sdílení 
zkušeností a příkladů dobré praxe, práce ve skupinách 
poskytuje i možnost seznámení se, navázání kontaktů, příp. 
bližšího poznání. 

 
 
 

 
Datum: ……………….     Podpis: ………………. 


