ZÁPIS A VÝSTUPY ZE VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Otevřený kabinet č. 2
pro vychovatelky ve školních družinách a klubech

Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634

Datum a místo konání: DDM Kopřivnice - zahrada, 16. 6. 2018, 8:30 – 11:00
Lektor: Mgr. Michaela Rašková
Účastníci ze škol: ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, ZŠ
a MŠ 17. listopadu Kopřivnice + zástupci odboru školství, kultury a sportu a odboru
rozvoje města MÚ Kopřivnice
Průběh:
1. Přivítání účastníků, představení obsahu setkání v souvislosti s výstupy z prvního
Otevřeného kabinetu pro vychovatelky v družinách
2. Představení zúčastněných, představení lektorky
3. Zážitková část setkání – hry a aktivity v přírodě, které můžete využít v družinách na
navázání kontaktu mezi dětmi a podporu dobrých vztahů - seznamovací hry pro
děti/žáky, ledolamky
4. Náměty pro aktivity školních družin a klubů – vstup Barbory Mužíkové k projektu
Zdravé město a globální témata ve spolupráci s koordinátorkou MAP II a OŠKS
- Globální témata – výstava práce dětí v družinách – listopadu 2018 (umístění dle
dohody Ringhofferova vila nebo vestibul MÚ Kopřivnice)
- Interaktivní přehlídka „Hry z různých koutů světa“ – květen 2019 – každá
zapojená družina by si vybrala jednu zemi světa a děti by si zjistily, upravily a
ztvárnily hry z této země pro zapojení veřejnosti a škol v rámci Týdne pro rodinu –
např. Férová snídaně (bývá v sobotu), příp. jiné akce
Aktivity budou dobrovolné, budou osloveny všechny družiny ve školách
v rámci ORP Kopřivnice (10 obcí)
5. Zážitková část setkání – dynamixy – aktivity zaměřené na práci v týmu – rozvoj
spolupráce, komunikace, řešení úkolů, apod.
6. Shrnutí – setkání proběhlo aktivní formou, účastníci projevili svou schopnost
komunikovat, spolupracovat a přicházet se svými nápady. Padly náměty pro příští
setkání – výjezdový seminář s ukázkami her a aktivit pro využití ve školních družinách
nebo klubech.
Výstupy:
1. Uskutečnit další inspirativní setkání zaměřené zejména na aktivity - dynamixy
2. Výstava globálních témat – promyslet zapojení a téma zpracování
3. Hry z různých koutů světa – promyslet zapojení s vytipováním konkrétní země
Termín navazujícího otevřeného kabinetu 21. 9. 2018, 8:30 -11:00, místo bude
upřesněno.
Zapsala: Eva Kytková
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