SKAUTING PRO ŠKOLY

chceme předat to nejlepší ze stoleté tradice

V rámci projektu Skauting pro školy připraví Skautský institut 9 nových výukových programů pro žáky základních a středních škol, které vychází z postupů odzkoušených v rámci neformálního vzdělávání ve skautských oddílech. Projektem chceme předat to nejlepší ze stoleté tradice skautské výchovy do školního prostředí. Programy
směřují ke schopnostem učit se, k posílení ekologického cítění a porozumění přírodě, k celostnímu osobnímu a
sociálnímu rozvoji jedince a k povzbuzení jeho aktivního přístupu k okolnímu světu.
V průběhu tří let budou do přípravy programů zapojení odborníci, konzultanti a lektoři z oblasti formálního a
neformálního vzdělávání. Zároveň se do programu zapojí pilotní školy (třídy), ve kterých budou programy testovány. Veškeré výdaje spojené s projektem budou hrazeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Pro žáky a školy nebudou znamenat žádné další finanční náklady.

o co jde?

Školní výlet jako expedice

6.-7. ročník ZŠ , aktuální ve školním roce 2018/19
4 denní program, z toho 2.5 dne putování
klíčová témata: spolupráce, respekt k odlišnému,
pozitivní vztah ke krajině, pobyt a pohyb v přírodě, vlastní sebepojetí
8.-9. ročník ZŠ, aktuální ve školním roce 2018/19
5 denní program, z toho 3 dny v přírodě
klíčová témata: přirozená zvídavost, bádání,
práce s různými zdroji informací, vlastní učení,
spolupráce, respekt k odlišnému, pozitivní vztah
ke krajině, pobyt a pohyb v přírodě, vlastní sebepojetí a seberealizace
SŠ, plánováno na školní rok 2020/21
5 denní program, z toho z toho 3.5 dnů v přírodě
klíčová témata: putování krajinou, pozitivní
vztah ke krajině, pobyt a pohyb v přírodě, přirozená zvídavost, badatelská činnost, práce s různými zdroji informací, vlastní učení, spolupráce,
respekt k odlišnému, vlastní identita a kultura,
sebepojetí a seberealizace

Dobrý skutek

SŠ, plánováno na školní rok 2019/20
2 projektové dny (kroužek, klub)
klíčová témata: podnikavost, vlastní učení, bádání, zodpovědnost, týmová spolupráce, životní
prostředí, věkově smíšená skupina, talent/speciální potřeby, sebepojetí)
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Komunitní třída

6.-7. roč. ZŠ, plánováno na školní rok 2020/21 - 1618 hodin, 90 min/týdně
klíčová témata: environmentální povědomí, spolupráce, vlastní učení, zodpovědnost, život v obci,
životní prostředí
SŠ, plánováno na školní rok 2019/20 - 16-18 hodin,
90 min/týdně (kroužek, klub)
klíčová témata: podnikavost, vlastní učení, badatelská činnost, mikroprojekt, zodpovědnost, týmová
spolupráce, životní prostředí, věkově smíšená skupina, talent/speciální potřeby, sebepojetí

Seznamte se!

6.-7. ročník ZŠ, plánováno na školní rok 2020/21
teambuilding nové třídy, varianta 3 denní/5 denní
klíčová témata: spolupráce, respekt k odlišnému,
vlastní sebepojetí, efektivní komunikace, empatie
SŠ, plánováno na školní rok 2019/20
teambuilding nové třídy, varianta 3 denní/5 denní
klíčová témata: spolupráce, respekt k odlišnému,
vlastní sebepojetí, efektivní komunikace, empatie

Když našim bylo 16

SŠ, aktuální ve školním roce 2018/19
dva projektové dny a šetření ve svém okolí
klíčová témata: mezigenerační dialog, chápání
různorodosti, skrze poznání druhých uvědomit si
vlastní postoje, pochopení současných změn ve
společnosti na základě událostí v minulosti, vlastní
identita, kultura

