
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prezentace projektu, dalšího vzd ělávání pro pedagogy MŠ v oblasti polytechnické výuk y a vzd ělávání 
 
 
Číslo výzvy: IPo - Oblast 1.3 (výzva 48) 
Registra ční číslo:  CZ.1.07/1.3.00/48.0102 
Název projektu: D řevo Krušných hor ve vazb ě na polytechnické vzd ělávání u čitelek MŠ. 
 
 
Krátká anotace: 
Projekt předložila vzdělávací agentura EMPORIO group s.r.o, Horní Litvínov, ve spolupráci s MŠ.  
Záměrem projektu je zkvalitnit počáteční vzdělávání, inovativně podpořit profesní rozvoj pedagogů, 
pracovníků škol a školských zařízení, učitelů MŠ v Ústeckém kraji, okr. Most a okolí (80os.) a Karlovarském 
kraji, okr. Karlovy Vary a okolí (30os.), v oblasti kurikulární reformy, v oblasti podpory polytechnického 
vzdělávání, realizací komplexního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Formou prezenčního, 
zážitkového vzdělání. Zařazením praktických dílen, propojením teorie s praxí, si CS osvojí manipulaci s 
jednoduchým nářadím, ale i hobby nástroji, činnosti s technickým materiálem. Motivační nitkou bude dřevo. 
CS (cílové skupině), bude nabídnuto:  
 
Jednodenní seminář:  
Drumben jako u čební pom ůcka pro rozvoj polytechnického vzd ělávání v MŠ   
Pro Karlovarské účastnice bude realizován v prostorách jedné z MŠ. 
Mostecké účastnice budou absolvovat seminář rovněž v Krušných horách. 
Učitelé si osvojí manipulační činnosti, při výrobě multifunkční učební pomůcky - hudebního nástroje. 
 
Dvoudenní vzdělávací program je koncipován pro všechny v Krušných horách:  
Objevujeme poklady v polytechnické díln ě. 
Cílem dalšího vzdělávání je inovativně zapracovat polytechnickou gramotnost, prakticky i teoreticky  
do vzdělávacího procesu MŠ, zážitkově, ve vazbě na RVP PV. 
Dřevo je spojovací nitkou v rámci polytechnických činností. 

1. den semináře - výuka v terénu, dílna. Nutné vhodné oblečení do přírody na horách. 
2. den semináře - ověření získaných kompetencí, např. výroba krmítka, šití, igelit-art, koláž,… možnost 

výběru. 
 
Co je pot řebné:  
Sběr přírodnin práv ě v tomto období i pro zimní m ěsíce – sušení list ů, sběr travin a lisování, bukvice, 
šípky…, v dostate čném množství za MŠ, jež bude vysílat ú častnice,  
Sběr všech možných igelitových pytlík ů všech barev, pr ůhledných.  
 
Na absolvování školení bude navazovat „MOBILNÍ DÍLNA “, kdy se bude monitorovat, jakým způsobem dojde 
k přenosu získaných kompetencí v praxi.  
 
Vznikne metodický materiál: Evaluační sborník  DVPP – s příklady dobré praxe, s fotodokumentací, 
popisem výroby… 
V červnu bude pro všechny účastnice realizován evaluační workshop . 
 
Na konci projektu obdrží účastnice velmi hodnotný vzdělávací materiál, zahrnující zkušenosti a podněty ze 
všech 7 opakujících se cyklů dalšího vzdělávání. (Budou zde vzdělávací, metodické materiály z obou 
seminářů). 
 
Účastnice obdrží dvě certifikované osv ědčení o absolvování dalšího vzdělávání. 
Semináře povedou erudovaní lektoři s dlouholetou praxí. 
 



 
 

Doprava do Krušných hor je financována z prostředků projektu, rovněž strava a ubytování. 
 
 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Vladimíra Hotová a Monika Vydrová Krovová 

EMPORIO group s.r.o. 
Vladimíra Hotová - jednatelka 
Tylova 541, 43601 Litvínov  
 
Monika Vydrová Krovová - manažer projektu  
vydra.novaves@centrum.cz 
Tel: 731 163 866  


