Být při tom
Název projektu: Cesta ke knize
Kategorie:1
Jméno/ Název organizace Základní škola Mikulčice
Adresa: Mikulčice 555, 696 19
Kontakt: tel: 518 357 253 fax:e-mail: iva.stratilova@zs.mikulcice.indos.cz
Cíl projektu: Předcházet negativním jevům mezi dětmi školního věku, zejména
projevům šikany, a to prostřednictvím aktivit organizovaných staršími dětmi pro děti
mladší.
Ukázat, jak lze kvalitně strávit volný čas. Starší děti připravovat na volbu
povolání( práce s lidmi, plánování úkolů, rozdělení rolí ve skupině, práce v kolektivu,
výchova k zodpovědnosti…)
Zaměřit se zejména na děti s výukovými obtížemi (dyslexie, dysgrafie,
dysortografie) nebo výchovnými problémy a probouzet v nich tvořivost, rozvíjet
čtenářskou dovednost, lásku k literatuře, nabízet alternativní možnosti trávení
volného času.
Zlepšit spolupráci a vztahy mezi rodiči, dětmi a školou. Lépe ukázat na
potřeby dětí i na kompetence jak rodičů, tak školy.
Cílová skupina: 1) děti mladšího a středního školního věku, zejména děti se SPU
2) rodiče těchto dětí
3) samotná skupina realizátorů projektu, tj. starší žáci
Časový harmonogram: I. fáze : březen-červen 2004
II.fáze: září-červen 2005
III.fáze: září-červen 2006
I.
V tomto období jsme organizovali literární večery ,soutěže a propagaci
projektu mezi dětmi. Snahou bylo sestavit skupinu starších dětí, které by pomáhaly
mladším objevovat literaturu tvořivou a zábavnou formou. Děti z 2. stupně se stávají
tutory a tím si zároveň zkoušejí, jak by například obstály v povoláních, kde je důležitý
kontakt a komunikace s lidmi.
Takové přirozené skupiny dětí různého věku pak jsou mnohem odolnější
vůči negativním jevům jako šikana .
Děti snáze přijmou fakt, že volný čas se dá trávit i jinak , kvalitněji.
Přestože se zde setkávají děti stejné školy a zaměřujeme se na
literaturu, veškeré aktivity i příprava na ně probíhají zcela mimo vyučování.
II.

V dalším školním roce bychom se chtěli zaměřit na práci s
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dětmi vyžadujícími speciální přístup a jejich rodiči. Forma literárních večerů zůstane
zachována ,jen naše práce dostane další rozměr.Cílem je navázat s rodiči aktivní
spolupráci.
III.
Poslední rok projektu bude zaměřen na předávání zkušeností.
Účastníci se sami v dalších aktivitách stávají novými tutory.Cílem je, aby co nejvíce
dětí bylo právě z řad žáků se speciálními výukovými potížemi.
Hodnocení: Cíle projektu pro I. fázi byly splněny. Starší děti v roli tutorů se velmi
odpovědně připravovaly na jednotlivé večery. Zjistily, jak je důležitá souhra celého
týmu a že případná nezodpovědnost jednoho z nich může zkazit několikatýdenní
úsilí. Naučily se, že dobrý výsledek závisí také na kvalitní propagaci a v případě
malých dětí třeba zopakování termínu či jeho zápis do deníčku.Novým poznáním jistě
také bylo, jak dlouho trvá příprava na akci trvající třeba jen dvě-tři hodiny.
Malé děti měly tyto večery velmi rády a těšily se vždy na aktivity další.
Součástí hodnocení budou také evaluační dotazníky, které rozdáme dětem v září.
Propagace: Termíny konání jednotlivých večerů jsme zveřejňovali na školní
nástěnce a v jednotlivých třídách . Pravidelným účastníkům se pak dostalo osobní
pozvánky.
Za propagaci by se jistě dalo považovat vyhlášení výsledků a udělení
diplomů následující den během hlavní přestávky, a to před všemi dětmi.
O naší aktivitě jsme informovali v místním Zpravodaji. Na poslední
literární večer byl přizván redaktor deníku Rovnost, ale bohužel nepřišel.
Finanční zdroje: Účastníci projektu pracovali zcela ve svém volném čase, bez
nároku na jakoukoliv odměnu. Ceny pro děti sponzorovala firma Aurelia Morava s.r.o.
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Seznam realizátorů projektu Cesta ke knize:

1.Pavla Hanáčková,14 let
2.Eva Kolovrátková,14 let
3.Zuzana Šimčíková,14 let
4.Hana Willmannová,14 let
5. Mgr. Iva Stratilová
Pomocní realizátoři ( hráli a připravovali scénky či pomáhali při jednotlivých soutěžích):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Veronika Běhunčíková,13 let
Andrea Březinová,14 let
Jan Budiš,14 let
Josef Dvořáček,14 let
Petra Koláčková,13 let
Aleš Opluštil,14 let
Tomáš Podrazil,14 let
Veronika Rehortová,14 let
Adéla Šáchová,14 let
Eva Šimková,13 let
Milan Štylárek,14 let
Jana Švehlová,12 let

