Exkurze za jinými metodami práce s dětmi a žáky pro pedagogy regionu Společná CIDLINA
Dne 27. dubna 2017 proběhla v rámci projektu Místní akční plán regionu Společná CIDLINA exkurze
pro mateřské a základní školy regionu Společná CIDLINA. Exkurze se zúčastnilo 17 pedagogů a navštívili
Základní školu a Montessori mateřskou školu v Podbřezí a Základní a mateřskou školu TRIVIUM o.p.s.
v Dobřanech.
V Základní škole a Montessori mateřské škole se nám věnovala paní ředitelka Mgr. et Bc. Radomila
Zelená. Představila nám základní školu a způsoby práce, které používají při respektující výuce k dětem
a žákům. Vzdělávání žáků ZŠ probíhá ve dvou učebnách a v sále pohybových aktivit s kapacitou 40 žáků,
systematicky se zaměřuje na jejich rozvoj osobnosti. V odpoledních hodinách mají žáci možnost
bezúplatně navštěvovat zájmové útvary zaměřené na rozvoj jejich rozumových, pohybových
a hudebních dovedností.
Také nám byla představena Montessori mateřská škola,
která je státní jednotřídní věkově smíšená mateřská
škola s kapacitou 25 dětí. Děti jsou vzděláváni podle
Montessori

pedagogického

systému,

který

je

alternativním výchovně vzdělávacím programem, který
postupuje dle zásad navržených lékařkou a pedagožkou
italského původu Marií Montessori. Pedagogika typu
Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení
jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své
činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího.
Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem
na psychiku dítěte. Hlavním mottem pedagogiky M. M. je výrok: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
Montessori pedagogika klade důraz na svobodný rozvoj dítěte a jeho samostatnou činnost. Dítě si
samo rozhoduje o tom, jak se bude utvářet jeho já.
Dále jsme navštívili Základní školu a Mateřskou školu TRIVIUM v Dobřanech. Obě zařízení nám
představil pan ředitel Mgr. Jan Grulich. Velmi poutavě
nám vyprávěl, jak jejich školy individuálně pracují s dětmi
a žáky a jak je pro něj a jeho pedagogy na prvním místě
vždy dítě a snaží se najít cesty, aby bylo spokojené a
šťastné. Škola Trivium disponuje velkým luxusem
současného školství – menším počtem žáků ve třídách. A

tento benefit si chce také udržet. Škola se věnuje dětem nadaným, ale i dětem s poruchami učení nebo
s tělesným znevýhodněním.

Závěrem je nutné konstatovat, že exkurze pro nás byla přínosem a všichni nabyté zkušenosti budou
aplikovat v praxi. Níže přikládáme hodnocení zúčastněných pedagogů.

MŠ Sluníčko, Nový Bydžov – „Děkujeme moc za zorganizování super akce. Moc se nám to líbilo“.
ZŠ V. K. Klicpery, Nový Bydžov – „Velmi přínosná exkurze, při které jsme mohli zažít v
praxi – Montessori školku, využití principu Respektovat a být respektován v praxi na ZŠ Podbřezí. Dále
návštěva soukromé školy ZŠ a MŠ TRIVIUM PLUS o. p. s. – školy s příběhem, která stojí vedle fary, kde
se scházeli nadšení obrozenci – František Hek, Magdalena Rettigová i sám abbe Dobrovský. S tehdejším
farářem Zieglerem pročítali spisy Komenského, aby oživili českou vzdělanost i v horském kraji.
Průvodním znakem "maličké školy" je otevřená mysl a dobrá nálada jako nezbytné předpoklady pro
vnímání nových informací a využití základních zásad Komenského v praxi. Motivace a nadšení do další
práce byla umocněna krásnou přírodou a malebnými scenériemi Orlických hor.
Díky paní organizátorce za skvělý nápad a výběr právě těchto škol i za velmi dobře zorganizovanou
exkurzi.“

