Implementační aktivity MAP II v ORP Chrudim
V rámci projektu MAPII v ORP Chrudim č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008581 (více zde:
map2orpchrudim.cz) fungují implementační aktivity, kterých se účastní i školy na území
MAS SKCH.
Jednou z aktivit v rámci projektu jsou geovědní a přírodovědné exkurze pro mateřské a
základní školy. Jedná se o celodenní návštěvy po území Národního geoparku Železné hory,
které mají na starosti pracovníci společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. Spolupráce
probíhá již od roku 2019, ale především v této době se ukazuje, jak důležité jsou pro stmelení
kolektivu a propojení teoreticky nabitých poznatků s praxí v terénu. Účastní se školy ze všech
koutů ORP Chrudim, a proto zatím bohužel nemohlo dojít na všechny. V rámci území MAS
SKCH se ale již účastnily například MŠ Řestoky, ZŠ Prosetín či ZŠ Chroustovice. Cílem
aktivity je ukázat dětem skryté krásy území, které mají za humny, vtáhnout je více do přírody
a teoretické informace prezentovat na konkrétních příkladech v terénu. Zájem škol o další
termíny a pozitivní odezva zúčastněných žáků i pedagogů je jasným důkazem smysluplnosti
této aktivity.
Svou zkušenost s exkurzí zmiňuje například paní ředitelka Krčilová z Mateřské školy v
Řestokách: „Exkurze proběhla na podzim v Bukovině u Přelouče. Děti se díky ní dozvěděly
informace o koloběhu vody v přírodě a mohly si cesty vody na modelu vyzkoušet. Pojmenovaly
si druhy vodních toků v přírodě a dozvěděly se o živočiších, kteří ve vodě a u vody žijí. Na
závěr se mohly proběhnout v lesní tělocvičně.“
MAP II v ORP Chrudim dále organizuje i jiné aktivity, například lužská základní škola se
v uplynulém školním roce zapojila do Mobilních technohrátek pro žáky 8. a 9. ročníku,
pořádaných Univerzitou Pardubice. Lektoři z univerzity přijeli za dětmi přímo do jejich školy
v Luži. Zajímavý byl i Workshop Žij (s) angličtinou pro žáky 4. a 5. ročníku, realizovaný
Jazykovou školou Zebra, kde se žáci mohou setkat s nejen českými lektory, ale hlavně
s rodilými mluvčími ze zahraničí a vyzkoušet své znalosti jazyka v praxi.
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