
 

 

Termín konání: pondělí 29. května 2017, od 14:00 do 16:00 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Třanovice 

Garant:  David Molitor 

   Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace 

CÍLE A POPIS PROJEKTU 

Cílem projektu je vytvoření platformy pro vzájemnou výměnu zkušeností a sdílení 
dobré praxe v oblasti integrace místních a regionálních témat v různých vyučovacích 
předmětech. 

V průběhu roku 2017 se uskuteční nejméně jedno setkání pedagogů, kteří mají 
praktické zkušenosti s integrací místních a regionálních témat do výuky, nebo kteří 
mají o tato témata a jejich aplikaci ve výuce zájem. Na tomto setkání budou 
prezentovány jejich vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe. Kromě vytvořené 
platformy pro vzájemnou výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe bude 
výstupem tohoto projektu indikativní metodika pro učitele. Na setkání rovněž může 
být diskutována potřeba přípravy navazujícího projektu, jeho podoba a organizační 
rámce. 

Projekt ideově staví na poznatku, že řada dětí zná lépe prezidenta USA než starostu 
vlastní obce a památky Paříže lépe než zajímavá místa ve své vlastní obci. Pokud děti 
své obce neznají, hůře pěstují vlastní vztah k nim a snáze z nich v dospělosti 
odcházejí. Projekt se v první fázi zaměří na výměnu zkušeností mezi pedagogy, kteří 
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MAS Pobeskydí, z. s., si Vás dovoluje pozvat na akci zařazenou do projektu 
„Místní a regionální témata ve výuce“. 

http://www.pobeskydi.cz


 

 

se místním a regionálním tématům ve výuce věnují, v druhé fázi pak na přípravu 
a realizaci pilotního projektu. Jeho součástí mohou být pracovní listy doplněné 
o úkoly, které by měly děti především bavit a vzbudit v nich zájem o poznání vlastní 
obce. Uvažuje se o využití geocashingu, jehož prostřednictvím budou děti odhalovat, 
co se skrývá pod jednotlivými souřadnicemi, QR kódů propojených s obsahem 
umístněným na webových stránkách atp. V případě, že by se analogické projekty 
realizovaly ve více obcích, lze uvažovat o výměně témat a o návštěvách školních 
exkurzí v okolních obcích. Náročnější nástavba projektu může zahrnovat i vytváření 
místních a regionálních učebnic. 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PŘIHLÁŠKY 

Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. 
 
Pro přihlášení – nejpozději do 23. května 2017 – využijte následující odkaz: 
 
https://goo.gl/forms/uWCpRM5ttYpwB1s52 
 
Těšíme se na Vaši účast a uvítáme Vaše osobní zkušenosti s místními a regionálními 
tématy ve výuce. 
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