Zhodnocení akce Komunitně osvětová setkávání na téma:

Já jsem já a kdo jsi ty,

pro prezentaci učitelům a rodičům v Mateřské škole ProFamily
Název setkání Já jsem já a kdo jsi ty
Datum konání: 29.10.2019
Hodnocení, sebereflexe a závěr
Cíl aktivity, který jsme si stanovili je genderová rovnost jako součást výchovy k demokratické kultuře
a rovnosti všech lidí, propojení generací v rámci aktivity zakotvených ve strategických dokumentech
vzdělávací politiky, aktivní občanství a péče o životní prostředí školy formou přednášky a workshopu.
Společná činnost dětí a dospělých.
Program akce
-

Seznámení s cílem, jak pomáhat nám, našim dětem a společnosti
Momentální možnosti nás dospělých při péči o životní prostředí v okolí školy
Společná výroba ptačí budky a hmyzího hotelu
Bazárek (vyměň nebo půjč si věc, kterou někdo jiný nepotřebuje)
Komunitní práce na zahradě – vysazujeme stromky

Průběh akce
Přínosem tohoto setkání byla vzájemná empatie při práci, předávání si zkušeností a vznik nových nápadů pro
naše setkání, posilování aktivního občanství. Největší však byla radost dětí ze společné práce v péči o životní
prostředí okolo školy.
Zapojení všech generací jako genderová rovnost, součást výchovy k demokratické kultuře a rovnosti všech lidí,
propojení generací v rámci aktivity.
Seznámení s cílem, jak pomáhat nám, našim dětem a společnosti v rámci společné diskuze. Momentální
možnosti nás dospělých při péči o životní prostředí v okolí školy se zapojením účastníků z řad dospělých i dětí
do společné výroby ptačí budky a výroby hmyzího hotelu na zahradu školy. Komunitní práce na zahradě –
vysazení sazenic stromků a v neposlední řadě pak společný Bazárek (vyměň nebo půjč si věc, kterou někdo jiný
nepotřebuje)
Začleňování dětí s dopomocí asistenta do společné akce, a to zejména těch, které se oproti většinové
společnosti nějakým způsobem odlišují. Tato činnost je pro Mateřskou školu – Pro Family již od roku 1992
důležitá. Mateřská škola - Pro Family pomáhá v prvních krůčcích za poznáním dětem s odlišným mateřským
jazykem, dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami, jejíž podstatou jsou
právě integrace těchto žáků v rámci běžného vzdělávacího procesu s přihlédnutím k individuálním
schopnostem
a potřebám žáka. Inkluzivní pedagogika Mateřské školy Pro Family prosazuje otevřenou, individualizovanou
a na individuální schopnosti dítěte orientovanou podobu výchovy a vzdělávání v mateřské škole.

Poděkování
V úterý 29.10.2019 se uskutečnilo aktivní setkání rodičů a přátel školy, které proběhlo v tvořivém duchu
a příjemné atmosféře. Setkali se zde lidé různých profesí a mentality, lidé, kteří se znali jen podle vidění
a najednou nevadila jazyková bariéra ani věk. Jeden společný zájem – práce se svými dětmi zrušil veškerý
ostych a pomyslné bariéry. Z akce vzešly nové návrhy na další setkání. Děkujeme všem a těšíme se na další
společné aktivity.

Bc. Eugenie Hamplová – ředitelka
V Praze dne 16.12.2019

