Polytechnický workshop pro děti zdarma!
Vážené paní ředitelky,
vážení páni ředitelé!

Češi bývali, jsou a budou lidé manuálně zruční, řemeslníci, muzikanti, stavebníci, technologové,
programátoři… Vláda ČR si to uvědomuje, a proto se snaží posílit vzdělávací složku zaměřenou na
rozvoj polytechnických dovedností dětí a mládeže a zájem o techniku a manuální zručnost. Proč
manuální zručnost? Jedná se o mentální soubor rutin a způsobilostí pro plánování, přípravu a realizaci
nějaké práce, tedy o velice důležité předpoklady pro jakoukoliv práci v zaměstnání či podnikání.
Než technická doména vstoupí do RVP a do vašich ŠVP, nabízíme Vám my, Středisko pro volný čas ve
Všenorech a společnost Kutil Junior sérii dílen, které by byly realizovány přímo u Vás ve škole. Dílny by
byly financovány ze specifické šablony pro SVČ na podporu organizace dílen mimo sídlo SVČ.
Podmínku je, že v dílně by byli zařazeni tři žáci či žákyně s nějak prokazatelnými kázeňskými či
vzdělávacími obtíženi či ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Ve skupině může být 10 - 40
žáků/žákyň. V každé skupině deseti mají být vždy 3 žáci s výše uvedenými znevýhodněními.
Nabízíme soustředěný 4hodinový program zaměřený na podporu zručnosti a tvořivosti, Uplatní se pro
žáky od 2. do 5. ročníku. Vice informací naleznete na webu společnosti Kutil Junior a na webu
Střediska.

„přihlaste se“

Zdraví srdečně,

Hana Brožová, Petr Koubek
SVČ Všenory

Anotace:
Nabízíme pražským a středočeským dětem možnost zažít několik hodin tvůrčí práce pod vedením
zkušených lektorů Kutil junior (http://kutiljunior.cz/). Kutil dodá know how a prostředky
k polytechnickému učení se a zábavě. Škola „dodá“ děti. Účast ped. Pracovníků a pracovnic možná!
Stačí, když člen vedení školy přihlásí třídu, část třídy, vice tříd a nebo děti ze školní družiny na
dvoublokovou dílnu Kutila juniora, kterou organizace nabízí v rámci svého projektu spolupráce s
lektory SVČ Všenory. Odborníci na polytechnické vzdělávání Kutil junior připraví společně s lektorem
SVČ program pro vaši školu a realizují s vašimi žáky. Projekt je určen pro žáky a žákyně prvního
stupně základních škol. Financován je z OP VVV.
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