ZPRAVODAJ
AISIS, o. s.
PŘIPRAVUJEME NOVÝ PROJEKT PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nabídka zapojení do
projektu pro mateřské
školy a tentokrát i pro
pražské
V průběhu listopadu pro
Vás v občanském sdružení AISIS připravujeme
podání projektu
v rámci výzvy Inkluzivní vzdělávání
(02_15_007) a to pro
téma I. Předškolní
vzdělávání s mottem
„úspěch pro každé dítě“.

Projekt musíme na MŠMT
podat do 14. prosince.
V tuto chvíli Vám chceme
projekt představit a nabídnout zapojení do něj.

 další vzdělává jak komunikovat
s rodiči, respektující vztahy, řešení
konfliktních situací,
vztahy učitel - dítě
- rodič

 první kroky
k finanční gramotnosti

 osobnostní výchova
 předčtenářské dovednosti

 práce s heterogenní
skupinou

 jak pracovat

Začátek realizace projektu: září 2016

s jazykovými odlišnostmi

Délka realizace projektu:
2 roky

cích aktivit pro rodiče
(v MŠ nebo rodinných
centrech):

Obsah a cíle projektu:
Naším cílem je zaměřit
se na další vzdělávání
pedagogů - jak zapojit
všechny děti, jak pracovat s jejich různostmi, odlišnostmi.

listopad 2015

ní pedagogů MŠ:

 nabídka vzděláva-

 respektující komunikace
a vztahy

 školský systém v ČR co mohu/co musím

 školní zralost dětí

Nejdůležitější body:
Projekt pro mateřské školy

 programy pro jednodenní akce ve školkách, nebo pro školky
v přírodě
Jedná se o dlouhodobý
projekt, v rámci kterého
budou všechny aktivity
pro školky zdarma.

 Nový projekt pro mateřské školy
 Nový projekt pro pražské
základní školy
 Ohlédnutí za Setkáním
klubových škol
 Metodický sešit projektových dnů Škola odpovědného spotřebitele
 Kniha pohádek Zlatý poklad

Projekt bude postaven na
spolupráci o. s. AISIS,
mateřských škol a rodinných center, se kterými
spolupracujeme.
Máte zájem o zapojení
školky do tohoto projektu? Čtěte další informace na straně 3
Zpravodaje.
pokračování na straně 3 a 4

Uvnitř tohoto
vydání:
Ohlédnutí za Setkáním
klubových škol
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PŘIPRAVUJEME NOVÝ PROJEKT PRO PRAŽSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Metodický sešit projek- 2
tových dnů na téma
Škola odpovědného
spotřebitele

Nabídka je určena jen
pražským základním
školám

Kniha pohádek pro
první kroky k finanční
gramotnosti

2

Nový projekt pro mateřské školy

3
4

Nový projekt pro pražské základní školy

4

Anketa

5

Co ještě bylo a bude

5

V rámci výzvy Zvýšení
kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti právě pracujeme
na podání projektu, který
musí být připraven do
16. prosince.

Začátek realizace projektu: září 2016
Délka realizace projektu: 2 školní roky
Projekt bude zaměřen na
dvě oblasti:

 pro žáky témata:
předsudky, stereotypy,
násilí, práva jednotlivců
i skupin

 pro pedagogy témata:
metody výuky, projektové
vyučování, čtení
s porozuměním a další
metody dle potřeb školy
Máte zájem o zapojení
školy do tohoto projektu? Čtěte další informace na straně 4 Zpravodaje.
pokračování na straně 4
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Ohlédnutí za Setkáním klubových škol
Na začátku listopadu se uskutečnilo
dvoudenní Setkání učitelů z klubových škol Rozumíme penězům. Témata Setkání se točila kolem
„trojlístku předpokladů“, které
je potřeba naplnit, pokud chceme, aby naši žáci byli opravdu
finančně gramotní. Těmito předpoklady podle nás jsou:

 čtení s porozuměním,
 výuka matematiky, která žáky
baví a rozumí jí,

 témata finanční gramotnosti,
která souvisí s životem žáků.
Z ohlasů účastníků vybíráme
pár vět a věříme, že pro všechny budou motivací, abychom se
v příštím roce setkali znovu.
Celkově hodnotím akci jako
velmi vydařenou. Od ubytování, stravování, organizaci

středí a atmosféra.

i jednotlivé přednášky. Myslím si,
že každý z účastníků si našel téma,
které je mu bližší a každý si odnáší
své poznatky.
Celkově hodnotím akci kladně,
chválím nápad večerního programu
Deskových her a výbornou organizaci celé akce. Děkuji, že jsem
mohla být přítomna.
Všechny vzdělávací bloky byly
skvělé a přínosné. Celkové hodnocení akce je 1*.
Přístup lektorů k účastníkům je vynikající. Potěšilo mě příjemné pro-

Akce se mi opět velmi líbila, hodnotím ji na výbornou. Příjemné přijetí,
prostředí, vhodná témata, fundovaní lektoři. Účastníci vašich akcí se
cítí podporováni, což se učitelů často nestává. Odnáší si nejen spoustu
nových informací, ale i příjemných
pocitů.
Celá akce byla příjemná. Měli jste
výborný nápad s kávou. Děkuji.
Doufám, že se nevidíme naposledy.
Akci hodnotím jako velmi přínosnou. Děkuji organizátorům akce za
úžasnou práci, kterou odvedli. Zároveň si velice cením výborné příležitosti pohovořit si s kolegy o svých
zkušenostech s výukou, atmosférou
ve škole. Byla bych moc ráda, kdyby se Setkání klubových škol uskutečnilo i příští rok.

Metodický sešit projektových dnů na téma
Škola odpovědného spotřebitele
O projektu Škola odpovědného spotřebitele jsme Vás informovali již
v minulém čísle Zpravodaje.
V rámci tohoto projektu realizujeme
pro žáky 7. - 9. ročníku projektové dny na tři témata: nákupy
mimo kamenné prodejny, odpovědnost za vady - reklamace, spotřebitelské úvěry.
Projektové dny jsme také zpracovali do sešitu, který je určen
pedagogům základních škol.

Najdou v něm jak metodiku
vedení těchto projektových
dní, tak pracovní materiály
pro žáky. Do konce kalendářního
roku bude sešit vytisknutý a my
jej budeme dál nabízet do škol.
Projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu a pro
školy jsou tak semináře i projektové dny realizovány zdarma.
Seminářů se zúčastnilo 320 pedagogů a projektovými dny projde
více jak 600 žáků.

K n i h a p o há d e k p r o p r v n í k r o k y k f i n a n č n í g r a m o t no s t i
Kladete si otázku, jak můžete již malým dětem nenásilně přibližovat a vysvětlovat pojmy z finanční gramotnosti?
Pak Vám doporučujeme bohatě ilustrovanou knihu pohádek Zlatý poklad

známých ekonomů a autorů několika
bestsellerů Vladimíra Pikory a Markéty

Šichtařové. Vše se tu točí kolem peněz, přesto se příběhy hemží pohádkovými bytostmi, vychytralými podvodníky, moudrými i méně moudrými lidmi
i zvířátky. Je lepší schovat zlato pod
polštář, nebo raději do skřítčí banky?
Tuto a řadu dalších pohádek si můžete
přečíst v knize, která vyšla v říjnu.
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ZAPOJENÍ DO NOVÉHO PROJEKTU PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Cíl projektu – chceme se zaměřit na budování bezpečného klima ve školách:


nabídnout učitelům i rodičům semináře k tématu
respektující komunikace



zaměřit se na osobnostně sociální výchovu a na
práci s heterogenní skupinou



nabídnout učitelům metodiku pro osobnostní
výchovu a první krůčky k finanční gramotnosti

Popis projektu pro mateřské školy - v projektu
musíme realizovat tyto tři aktivity:
1. Podpora neformálních forem předškolního vzdělávání s cílem připravit děti ze
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do
mateřských škol. V projektu máme domluvenou spolupráci s asociací rodinných center.
2. Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce
s rodiči, včetně jejich aktivního zapojování a provázení informacemi o vzdělávacím
systému ČR, jeho možnostech i o dodatečných vzdělávacích příležitostech.
3. Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v MŠ.
Dále chceme realizovat modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
Cílem je příprava pedagogů na inkluzivní vzdělávání - prohloubit u pedagogů schopnost
rozpoznávání potřeb a potenciálu každého dítěte.
Zaměříme se na tyto aktivity:
1. Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou.
2. Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí
školy.
3. Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků.
4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků – osobnostně sociální rozvoj dětí, finanční
gramotnost.
5. Podpora vzájemných návštěv a sdílení dobré praxe – vzájemné návštěvy mezi školami
i jednotlivými pedagogy a to i ze speciálních škol.
Konkrétní semináře budou po schválení projektu projednávány s vedením
zapojených škol dle aktuálních potřeb školy.
Klíčové aktivity projektu
1. Cyklus seminářů pro učitele – nabídka témat:


respektující komunikace,



osobnostní výchova - jak s dětmi mluvit o pocitech, jak je učit vyjadřovat emoce,
vést k empatii,
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finanční vzdělávání, předčtenářské dovednosti,



práce s heterogenní skupinou,



jak pracovat s jazykovými odlišnostmi dětí.

2. Cyklus seminářů pro rodiče – nabídka témat (v MŠ nebo v rodinných centrech)


respektující komunikace,



školský systém,



školní zralost dětí – jak děti připravit, co od nich škola očekává.

3.

Program pro školky v přírodě a jednodenní aktivity ve školce



nabídka programu (osvědčené postupy, metody),



program pro děti (vede externí lektor, učitel je v roli pozorovatele),



programy pro učitele – rodiče - děti.

Chcete ještě více informací o projektu, nebo o možnostech zapojení Vaší mateřské školy?
Zavolejte na telefon: 607 621 558 - Stáňa Křížová, projektová manažerka.
Chcete zapojit svoji mateřskou školu?
Vyplňte nám tento krátký online formulář: http://goo.gl/forms/9b1URDvLF1
a vyplňte Čestné prohlášení, které musíme s projektem odevzdat. To najdete v příloze
emailu. Čestné prohlášení musí být orazítkované a podepsané statutárním zástupcem MŠ.
Zaslat nám jej musíte v originále poštou na adresu, která je na konci Zpravodaje.
O podání projektu a Vašem zapojení Vás budeme informovat.

ZAPOJENÍ DO NOVÉHO PROJEKTU PRO PRAŽSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
I. Aktivity pro žáky: příprava projektových
dní vedených našimi lektory, metodické
materiály pro pedagogy a pracovní listy pro
žáky a to v tématech: rozvoj sociálních
a občanských kompetencí - témata demokracie, lidská a občanská práva, porozumění současným událostem i historii; cílem vzdělávání je získat kompetence
k rozpoznání a odmítání předsudků a negativních stereotypů, násilí, porušování
práv jednotlivců, menšin a extremistických
projevů.

(práce s filmem ve výuce, projektové
vzdělávání, čtení s porozuměním, kritické
myšlení, vedení žáků k řešení problémů,
tvořivosti,…).

II. Aktivity pro pedagogy: vzdělávání v metodách výuky dle potřeb zapojených škol

O podání projektu a Vašem zapojení Vás
budeme informovat.

Chcete více informací o projektu?
Zavolejte na telefon: 607 621 558, Stáňa
Křížová, projektová manažerka.
Chcete zapojit svoji školu? Vyplňte
nám tento krátký online formulář:
http://goo.gl/forms/VXyD3hO96p

Program Rozumíme penězům realizuje
občanské sdružení AISIS již od roku 2006.
Finančním expertem a iniciátorem programu
je GE Money Bank.
Od roku 2006 programem prošlo více jak
1 500 pedagogů, kteří podle Rozumíme
penězům proškolili téměř 21 000 žáků.

AISIS, o. s.
Stanislava Křížová, projektová manažerka
Floriánské náměstí 103
272 01 Kladno

Cílem programu je přispět ke zvýšení finanční
gramotnosti v ČR.

Telefon: 607 621 558
E-mail: stanislava.krizova@aisis.cz

Rozumíme penězům umožňuje základním
školám efektivně rozšířit školní vzdělávací
program o problematiku finančního
vzdělávání. Mateřským školám program nabízí
metodiku pro osobnostní rozvoj dětí a jejich
první kroky k finanční gramotnosti.

Zajímá nás...

Co ještě bylo a bude...
 11. 11. 2015 Supervize

mentorů
V minulém čísle Zpravodaje
jsme se Vás ptali, jaká další témata byste uvítali do projektů,
které připravujeme.
Za všechny Vaše odpovědi
moc děkujeme.
Vaše názory evidujeme a budeme je srovnávat s grantovými výzvami a dalšími příležitostmi pro realizaci nových
projektů.

 Pokud máte nějaký nápad, jakým směrem bychom se měli
dál vydat, i nadále uvítáme
Vaše názory.

 Stačí když vyplníte tuto anketu.

Odpovězte nám v této anketě
a ovlivněte, jaké projekty pro
Vás připravíme.
Nové odpovědi
z ankety budou
slosovány a výherci
získají drobné ceny.

Výherci z minulé ankety:
L. K., ZŠ Trutnov, Mládežnická

 září - listopad Semináře

pro 320 pedagogů v rámci
projektu Škola odpovědného spotřebitele
 září - prosinec Projektové

dny pro 600 žáků na téma
Škola odpovědného spotřebitele
 září - listopad Semináře

pro rodiče k zvýšení osobní
finanční gramotnosti

J. J., ZŠ Lázně Bělohrad
Z. V., ZŠ Zlín, Komenského

Výherce ankety budeme kontaktovat.

24. - 25. 11. 2015
Seminář pro učitele mateřských škol

