Středisko ekologické výchovy Sever Horní Maršov o.p.s.
Projekt „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme“
Projekt „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme“ aneb místně zakotvené učení v praxi má
za cíl motivovat žáky základních škol, zejména pak žáky I. stupně,k zájmu o učení a vzdělávat je se
zapojením rodičů prostřednictvím speciální metody projektového vyučování - místně zakotvené
výuky. Ta vychází z jejich vlastních zkušeností a potřeb, které vnímají ve vztahu ke škole a jejímu
blízkému okolí (obci). Při tomto typu výuky žáci vnímají učení jako smysluplný užitečný proces, pracují
na něčem, co jim bude účelně sloužit a bude jim blízké. Základním aspektem metody je spolupráce
a komunikace žáků s rodiči a dalšími spoluobčany - cílem projektu je tedy zároveň zapojit do
dění ve škole a v jejím bezprostředním okolí rodiče žáků a další přátele školy.
Realizace praktických projektů přinese:
- pozitivní vztah žáků k učení, škole a místu, kde žijí
- zapojení rodičů a dalších obyvatel do dění ve škole
- zlepšení životního prostředí v místě
- udržení /zvýšení motivace žáků ke školní práci, motivace pro rodiče a učitele
Metodika projektu „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme aneb místně zakotvené učení
v praxi“:
Žáci ve spolupráci s rodiči a dalšími partnery v obci a s podporou učitelů:
- mapují problémy a hodnoty okolí školy/obce
- promýšlejí svou vlastní vizi okolí školy obce („jaké okolí/ jakou obec chceme mít“)
- hledají projekty, které by pomohly okolí školy/ obci a mohli je sami realizovat ve spolupráci
s rodiči a dalšími partnery z obce- jde např. o projekty zaměřené na zlepšení stavu veřejných
prostranství či zeleně v okolí školy (čistotu, dosadby, odpočinkové a herní prvky), bezpečnou
a šetrnou mobilitu (dopravu), nakládání s vodou, odpady či energiemi v obci, interpretaci
místního přírodního a kulturního dědictví, péči o přírodu, propagaci a podporu využití místních
či fairtradových produktů apod.)
- vyberou, plánují a realizují praktický místní projekt
- (a při tom všem se učí důležitým dovednostem)

