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Už nám bude 20, ale pořád rosteme
Od začátku tohoto školního roku si dávejte pozor, abyste u nás v kancelářích nezabloudili. Protože je nás na práci
čím dál tím víc, nevejdeme se do původních dvou kanceláří a pronajali jsme si další – ve vedlejší budově (vchod blíž
k domu dětí a mládeže).
V kanceláři nejblíž Dramacentru teď najdete Magdu
(provozní ředitelka) s Marcelou (metodička-koordinátoraka), které se naplno postarají o Vaše pohodlí při
návštěvě Dramacentra. V kanceláři naproti schodům
bude od teď sídlit program Na cestě – Honza (vedoucí
programu) s Iri, kteří potřebují klid na práci s individuálními klienty as jejich rodinami. Pavel (ředitel) se přesunul
do „ekonomického úseku“ na vedlejší budovu spolu
s naší účetní Zorkou. A vedle nich, v druhé nové kanceláři, bude sedět psycholožka Hanka (metodička právě
se rodícího Centra podpory spolupráce rodiny a školy)
a Zuzka (propagace a koordinátorka vzdělávání).
Doufáme, že nám nové prostory přinesou štěstí a že se
nám v nových projektech bude dařit jako dosud!

Co všechno svede „Nej“ třída na
škole?
Už mnoho let se pravidelně vydáváme s divadlem fórum do 6. až 9. ročníků (programy Zase
já? a Neboj se promluvit). Program divadla fórum
je postavený tak, že si žáci v úvodních hrách nejprve vyzkoušejí improvizaci v rolích a pak mohou
svými návrhy a vstupy ovlivnit jednotlivé situace
i vyústění modelového příběhu.
Dlouho jsme cítili, že by bylo skvělé vytvořit divadlo fórum také pro děti z prvního stupně. Je to
totiž způsob práce, který baví nejen nás, lektory
a herce, ale i menší či větší účastníky. Proto jsme
se na jaře začali pravidelně scházet, abychom
dali dohromady takový příběh, který by tematicky odpovídal tomu, po čem pedagogové volají,
a vytvořili jsme nové divadlo fórum „Nej“ třída
na škole. Čtvrťáci Ema, Izabela a Erik spolu chodí
do třídy. Jsou sice dny, kdy vám připadají jako ta
nejlepší parta, ale vzápětí se dokážou rozhádat,
urážet se a ubližovat si. Děti, které se programu
účastní, mají možnost zamyslet se nad tím, jaké způsoby chování jim pomáhají udržet přátelství a jak je
možné se v kolektivu zároveň zdravě prosadit.
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Místní akční plánování vzdělávání
V roce 2019 jsme se zapojili do MAP vzdělávání v ORP
Olomouc, a to hned se dvěma programy – s praktickými programy zaměřenými na inkluzi a s programy pro
podporu čtenářské gramotnosti. Co je nejdůležitější,
propojujeme v obou větvích vzdělávání dětí s rozvojem jejich pedagogů. Zpracované podpůrné materiály,
metodiky a pracovní listy pak mohou pedagogům MŠ
i ZŠ posloužit jako pomocný materiál pro další práci se
třídou, případně s dalšími třídními kolektivy v budoucnu.
Inkluzivní programy budou ve spolupráci s MAP realizovány
až do roku 2021. Programy Příběh pana Tydýta a Velká
změna učí menší i větší děti, jak je důležité respektovat
odlišnost, dávají jim prostor osvojit si základní zásady komunikace s handicapovaným, poznat některé aspekty jejich
života, uvědomit si význam integrace handicapovaných do
společnosti a pojmenovat si vlastní možnosti pomoci.

Žáci byli velmi poutavým způsobem začleněni do příběhu plyšových hraček, (…) společně řešili nejrůznější
úkoly a situace, které měly jasný cíl, a to posílit vztahy
v kolektivu a vzájemně si vážit druhých i sám sebe.
Celý projekt je zaměřen především na stmelení třídního
kolektivu – všech dětí bez rozdílů. Děti i paní učitelky
byly z představení nadšeny. Každá třída si odnesla
svého plyšového Tydýta, placky a paní učitelky získaly
velké množství inspirativních materiálů, jak s problematikou inkluze dál zajímavě a poutavě pracovat.
(Pedagog ZŠ o Příběhu pana Tydýta)

Programy pro rozvoj čtenářství seznamují s kvalitní literaturou pro děti a učí pedagogy využívat různé techniky
pro přiblížení zážitku ze čtení. Interaktivní prožitkový
program plný technik rozvíjejících dětskou fantazii –
improvizací, ilustrací, čtení a her – pomůže v dětech
vzbudit zájem o příběh. Zralé čtenářství
vnímáme jako nedílnou součást na cestě
k rozvoji osobnosti a kvalitnímu a smysluplnému využívání volného času dětí.

Máme radost z nových projektů
V blízké době spustíme hned dva dlouhodobé projekty, které nám pomůžou zkvalitnit služby rodině a škole.
Jednak se budeme systematicky dlouhodobě vzdělávat v rámci projektu Rozvoj lektorského a dobrovolnického týmu
Sdružení D a kooperující Asociace dramacenter ČR (Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání MŠMT). V žádosti
o podporu jsme nemysleli jenom na sebe, ale také na kolegy z devíti spřátelených organizací z celé republiky (Praha,
Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, České Budějovice) se kterými se pravidelně vzájemně inspirujeme v práci
s dětmi i s dospělými. Další, koho se tento vzdělávací projekt dotkne, budou naši dobrovolníci z programu Na cestě.
Druhým velkým projektem je vytvoření Centra podpory spolupráce rodiny a školy (Operační program Zaměstnanost
MPSV). Tento inovativní projekt si klade za cíl vyzkoušet propojit naše dosavadní způsoby práce s ohroženými dětmi
a mládeží, s jejich rodinou a pedagogy tak, aby vznikla možnost ještě hlubšího preventivního působení.
Těšíme se, že nám získaná podpora pomůže dodávat ještě kvalitnější služby.

