Projekt „Rok s J. A. Komenským pro děti“

Co nabízí tento projekt dětem a učitelkám z českých škol?


Projekt dokáže zajímavou formou poskytnout dětem širší vzdělání o jednom
z největších českých myslitelů – o J. A. Komenském.



Je vhodným nadstavbovým programem pro mateřské a základní školy v ČR.



Projekt se osvědčil i v českých školách v zahraničí a Českých školách bez hranic
v rámci pravidelné výuky pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let pocházející
především ze smíšených manželství a českých rodin. (Národní pedagogické muzeum a
knihovna J. A. Komenského bylo zahrnuto do Programu podpory českého kulturního
dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020.)



Projekt lze využít i v rámci výuky českých reálií na lektorátech češtiny.



Žáci od 6 let do 15 let se nejprve seznámí se základními údaji o životě a díle
Komenského a teprve poté následuje cesta za hlubším poznáním některých jeho děl.
Žáci si mohou vyslechnout například citace z Komenského děl, zejména o tématech
jako jsou: význam svobody člověka, možnost vzdělávání pro všechny, vlastenectví, boj
o spravedlnost, zlepšování společnosti aj.:
ukázka:
„Jaké dobro nám doporučuješ? – Svobodu. Ale co rozumíš svobodou? – Svoboda je
stav, kdy je člověk svým pánem a nikomu neotročí.“
(Komenský: Hra Diogenes Cynicus (Diogenes cynik), psáno 1638 – dialog mládeže s filozofem
Diogenem)



Součástí výuky může být hotová putovní výstava (na samostojných panelech) o
Komenském s názvem J. A. Komenský: Vzdělávání pro všechny (včetně pracovních
listů pro děti mladší a starší).



Svoje zaujetí a názor budou moci žáci vyjádřit buď literárně při zpracování eseje o
svobodě člověka z pohledu Komenského idejí, či výtvarně ve svých pracích
inspirovaných dílem Komenského či jeho podobou (zadané učitelem).



Celoroční soutěž o nejlepší literární a výtvarnou práci s tematikou Komenského
vyvrcholí na sklonku školního roku. Práce dětí budou moci být prezentovány i
v rámci výstavy J. A. Komenský - vzdělávání pro všechny. Nejlepší z nich budou
oceněny a následně vystaveny na webových stránkách Národního pedagogického
muzea a knihovny J. A. Komenského – www.npmk.cz.



Nejmladší žáci školy se v rámci projektu:
- naučí Komenského píseň Spi mé milé poupě z díla Informatorium školy mateřské.
- v rámci vzdělávání o Komenském u nejmenších dětí lze využít čtení z knihy:
Pohádka o Janu Amosu Komenském od Lucie Seifrtové (z cyklu Dějiny pro nejmenší).



Pro starší děti, studenty, učitele, rodiče a širší zainteresovanou veřejnost je připravena
odborná přednáška PhDr. Markéty Pánkové v průběhu školního roku s J. A.
Komenským na téma Odkaz J. A. Komenského Evropě, světu.



V rámci výuky je využívaná didaktická metoda Komenského, použití citace z díla
Schola ludus s ukázkami divadelních her.



Děti se pomocí aktivizačních metod (skládání „puzzle“ obrázků – výjevů z života
Komenského, doplňování mapky s místy pobytu J. A. Komenského, vyhledávání a
propojování názvů Komenského děl apod.) zapojí do objevování úžasného světa
myšlenek a životních osudů J. A. Komenského.



Bude použito mnoho výtvarných děl zpodobňujících Komenského napříč staletími (od
17. století po moderní současné pojetí), a také s využitím školních obrazů ze sbírek
Národního pedagogického muzea (NPMK).



Lze využívat publikace o J. A. Komenském z fondů NPMK

Kontakt: PhDr. Markéta Pánková: pankova@npmk.cz;
nebo PhDr. Lenka Lajsková: lajskova@npmk.cz
www.npmk.cz

