MČ Praha-Klánovice realizovala projekt:

MODERNIZACE UČEBEN MATEŘSKÉ ŠKOLY KLÁNOVICE
který byl spolufinancován Evropskou unií. Konkrétně z OP Praha – pól růstu ČR.
Hlavní aktivitou projektu bylo pořízení nového vybavení pro učebnu na výchovu k udržitelnému
rozvoji, učebnu na polytechnickou výchovu a venkovní učebnu pro polytechnické dovednosti a
podporu EVVO.
Projekt byl realizován v období 1. 5. 2017 do 31. 12. 2018.
Informace o projektu:
V rámci projektu došlo k pořízení vybavení učeben MŠ zaměřených na výchovu k udržitelnému
rozvoji. Jedná se o přírodní venkovní učebnu, jejíž součástí byla dětská dílna s již zastaralým
vybavením a třídu "Začít spolu" mající ve svém programu specializované koutky. Konkrétně se
jednalo v rámci mateřské školy o vytvoření učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji,
podporu EVVO a rozvoj polytechnických dovedností. Prostřednictvím pořízení nového vybavení pro
dvě učebny se zvýšila kvalita vybavenosti učeben s důrazem na osobní a inkluzivní výuku v mateřské
škole v Klánovicích. Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu žáků mateřské školy, žáků prvního stupně
ZŠ a pedagogických pracovníků.
Smysl a cíle projektu
Smyslem projektu bylo zajistit kvalitnější výuku pro žáky, a rovněž pro pedagogické pracovníky, kteří
díky novému vybavení budou moci zapojit nové prvky výuky. Záměrem projektu bylo pořízení nového
vybavení Mateřské školy Klánovice, za účelem přispění k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol
v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného
vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Ekologická výchova vede předškoláky a školáky k
pochopení souvislostí vztahů člověka a životního prostředí. Zvyšuje povědomí a buduje základy pro
uvědomění si odpovědnosti za jednání a přístup jedince i celé společnosti k životnímu prostředí. Učí
citlivě vnímat zákonitosti přírody a poznávat podmínky života, strukturu a funkci ekosystémů i celé
biosféry. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu
udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci předškolních a školních dětí.
Další související cíle projektu:
- zkvalitnění výuky pro žáky a pedagogy
- zvýšení povědomí dětí v oblasti environmentální výchovy a trvale udržitelného rozvoje
- zkvalitnění výchovy a vzdělávání v přírodě, zvýšení potřeby pracovat venku
- zesílení fantazie a tvořivosti dětí
- zvýšení úcty k přírodě a ke všemu živému

