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Klokanovy
školky
Projekt Klokanovy školky odstartoval v lednu
letošního roku a jeho realizátorem jsou Lužánky
– středisko volného času Brno. Pro Lužánky je to
zatím největší evropský projekt, tentokrát zaměřený na mateřské školy v České republice. Navazuje
na úspěšné pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy
kapsy, a dá se říci, že i v tomto případě budou mít
mateřinky o kvalitní metodickou inspiraci vystaráno. To dokazují i následující čísla: 4 roky trvání
projektu, 14 zapojených krajů, 17 miliónů podpory
projektu, 42 mateřských škol jako Center kolegiální
podpory a 250–500 dalších zapojených „koncových“ mateřských škol.
Projekt se zaměřuje na vzájemné učení pedagogů mateřských škol. Cílem projektu je během čtyř
let propojení MŠ z celé republiky a vytvoření sítě
Center kolegiální podpory – sítě mateřských škol,
které budou pořádat jednou měsíčně odpolední
workshopy pro MŠ ve svém regionu. Témata
workshopů jsou stanovena tak, aby vycházela
z RVP a napomohla k tvorbě nových ŠVP i nových
diagnostických a intervenčních nástrojů pro práci
MŠ. Vznikne tak prostor pro sdílení zkušeností,

výměnu příkladů dobré praxe a čerpání inspirace do
výuky. Metodikem celého projektu je Mgr. Jiřina
Bednářová, autorka řady metodických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky a souboru
pomůcek a literatury pro dynamický diagnosticko –
intervenční systém (Diagnostika předškolního věku
– Klokanovy Kufry – Klokanovy kapsy). Vysokou
přidanou hodnotou pro všechny zapojené MŠ je
možnost podpory a konzultací s metodikem projektu, plánovaná metodická setkání v jednotlivých
CKP i možnost vzniku návrhů na nové pomůcky
a diagnosticko-intervenční materiály.
Momentálně mají Klokanovy školky za sebou
úspěšný start. Do I. etapy projektu, která bude
probíhat ve školním roce 2017/2018, se podařilo
zapojit prvních 14 školek. V Praze a Brně se usku-

tečnila dvě metodická setkání, na kterých budoucí
CKP dostala „kuchařku“ pro zapojování koncových
mateřských škol, vedení workshopů i pro práci
s Klokanovým kufrem a Kapsami jako vzorovou
metodickou pomůckou. Úkolem Center kolegiální
podpory je do počátku září získat pro spolupráci 6
– 8 MŠ z okolí a v září zahájit pravidelná setkávání.
Potěšitelnou skutečností je, že už nyní se do projektu samy hlásí další mateřské školy.
Mateřské školy tedy účastí v projektu získají
možnost setkávání a sdílení zkušeností pedagogů
z jiných pracovišť, inspiraci do výuky, výměnu
příkladů dobré praxe, možnost práce s metodickou pomůckou Klokanův kufr i šanci pro vznik
a ověření nových pracovních listů navržených
přímo mateřskými školami.
V případě, že jste mateřská škola, kterou tyto
řádky zaujaly a máte zájem o bližší informace či
zvažujete účast, navštivte naše webové stránky
www.klokanovyskolky.cz. Najdete tam kontakty jak
na realizační tým, tak přímo na Centrum kolegiální
podpory ve Vašem kraji. Věřím, že projekt Klokanovy
školky bude opravdovou pomocí a přínosem pro
pedagogy mateřských škol i pro děti samotné. n
Mgr. Dominika Pudilová, manažer projektu
Klokanovy školky, klokanovyskolky@luzanky.cz

Objevte potenciál vaší školní zahrady
a proměňte ji v užitečného pomocníka!
Na našem tematickém portálu vám
nabízíme:

→ Přehledně zpracovanou metodiku pro obnovu
školní zahrady se zapojením dětí, učitelů
a rodičů
→ Dobré příklady školních zahrad a hřišť,
názory odborníků i doporučené publikace
→ Náměty aktivit s dětmi na zahradě, které
podporují vztah k místu a začleňují
architekturu do vzdělávání

proměny
pro školy
www.promenyproskoly.cz

