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Ukázkový seminá ř pro rodi če, závěrečná konference k 
projektu 

Klíčová aktivita č. 09 
Projekt předpokládá spolupráci s rodiči dětí zapojených do výukových hodin „Učíme se 
s čarodějem“. Tato spolupráce je založena na informování rodičů o projektu, o jeho cílech, 
aktivitách a především o jeho výsledcích.  Toho lze dosáhnout především formou ukázkových 
seminářů pro rodiče.  Součástí setkání s rodiči v mateřské škole bude  ukázka práce dětí 
s interaktivní tabulí. Rodiče se mohou aktivně zapojit do práce  se svým dítětem a  využitím 
vytvořených pracovních listů  pracovat s dítětem i v domácím prostředí. Ukázkové semináře 
budou probíhat v prostředí mateřské školy, přímo ve třídách, kde děti pracují s didaktickou 
technikou a vzdělávacími programy.  
 
Závěrečná konference k projektu je v časovém harmonogramu naplánována na červen 2011. 
Konference předpokládá účast cca 40 účastníků. Pozváni budou pedagogové okolních 
mateřských škol (region působnosti obce s rozšířenou působností - Pelhřimov, Humpolec, 
Pacov, pedagogové navštívených mateřských škol v rámci uskutečněných exkurzí, pracovníci 
Krajského úřadu kraje Vysočina a zástupci zřizovatele. Konference seznámí zúčastněné 
s celkovým průběhem realizace projektu, s prací jednotlivých pracovišť mateřské školy. 
Budou prezentovány nové metody práce, využívání ICT  a nové výukové programy. 
Konference by měla zhodnotit celkový přínos realizovaného projektu. 
 
Výstup klíčové aktivity 
Výstupem této klíčové aktivity je informování rodičů a trvalá spolupráce mezi rodiči dětí a 
školou.  Rodiče se seznámí s novými možnostmi využití výpočetní techniky při práci s dětmi, 
včetně dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Seznámí se s prací svých dětí, seznámí se 
s výstupy i s vytvořenými pracovními listy. 
Seznámení ostatních pedagogů mateřských škol s používanými novými metodami práce, 
s vytvářením inkluzívního prostřední v podmínkách mateřské školy a zkušenostmi získanými 
v průběhu realizace dvouletého projektu. 
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