TISKOVÁ ZPRÁVA

PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM
Dne 28.2.2015 v Pavlově

STANICE PAVLOV, O.P.S.

Projekt „Přírodou krok za krokem“ CZ.1.07/1.1.36/03.0015 byl k 31. 1. 2015 úspěšně ukončen. Díky kvalitně
sestavenému realizačnímu týmu v rámci období své realizace řešen bez problémů a v souladu s platným rozpočtem a
časovým harmonogramem. Realizace projektu OP VK probíhala v období 1. 3. 2014 – 31. 1. 2015. Nastavené
monitorovací indikátory byly splněny a překročeny. Nastavený soubor klíčových aktivit projektu zaměřených na
environmentální vzdělávání byl realizován bez výjimek, tj. proběhlo 18 projektových vyučování, 7 projektových
dnů a 1 interaktivní putovní výstava.
Během řešení projektu byla vytvořena platforma pro budoucí výukové akce určené žákům škol, tak zájmovým
skupinám. Povinná publicita projektu byla splněna a zveřejnění informací o projektu na našich webových stránkách
přispělo k velkému zájmu cílové skupiny o klíčové aktivity. Průběžná spolupráce s ostatními osobami či subjekty
zapojenými do projektu byla bezproblémová.
Projekt bezpochyby splnil i další cíl, který spočíval v celkové účasti žáků, kde se předpokládalo vzdělat, alespoň
více jak 440 žáků (140 žáků výstava, 100 žáků projektové dny a výukové programy 200 žáků), což bylo překročeno.
Celkem bylo v rámci projektu vzděláno a proškoleno 875 dětí, a to převážně z řad základních škol a víceletých
gymnázií. Výstavy se zúčastnilo 207 dětí, projektových dnů 282 dětí a programů celkem 386 dětí.
Jednou z klíčových aktivit projektu bylo zpracování a realizace 18ti výukových programů s názvy: 1 - Vydra tajemná královna řek, 2 - Dravci, opeření rytíři, 3 - Přilétl k nám netopýr, 4 - Co se děje v trávě?, 5 - Mláďata Potřebují zachránit? 6 - Zvířata a člověk - přežijí to oba?, 7 - Soví malování, 8 - Co se děje ve vodě?, 9 - Lesní
stezkou,
10 - Poznej a chraň, 11 - Zimní ptačí radování, krmítka, 12 - Cestování s tažnými ptáky, 13 - Věští žáby počasí?,
14 - Voda nebo souš? - Život našich obojživelníků, 15 - Nosí ježek jablíčka?, 16 - Buď moudrý jako sova, 17 Šelmy našich lesů, 18 – Sedmero Krkavcovitých.
Velmi kladně byly hodnoceny projektové dny, kde účastníci získaly vedle teoretických znalostí i řadu praktických
zkušeností (kontakt s živými zvířaty), které jim přiblížili další možnosti. Jedná se o těchto 7 projektových dnů:
Zoologická olympiáda,Vydří den, Netopýři kolem nás, Soví den, Dravci v ohrožení, Den pro norka evropského,
Vrcholoví predátoři Vysočiny.
Další klíčovou aktivitou projektu byla příprava a tvorba sad pracovních listů s názvy: Lasicovité šelmy Vysočiny,
Dravci opeření rytíři, Netopýři duchové noci. Zmíněný cíl byl také bezezbytku naplněn.
Celkovým výstupem projektu je integrace a zvýšený zájem cílových skupin (škol, kroužků, zájmových skupin,
apod.) o programové nabídky a zájem o přírodu. Cílová skupina získala ucelený přehled jak v rovině teoretické, tak i
praktické o soudobém stavu naší přírody, která nás obklopuje.

Díky projektu posílily školy a zájmové subjekty (kroužky, zájmové skupiny, apod..) svou spolupráci s námi. Projekt
dal řadě škol podnět k zajímavým aktivitám, což v dlouhodobém horizontu povede ke zvyšování poptávky programů.
Závěrem bychom rádi zmínili, že nadšené oči a dotazy žáků škol, kteří se účastnili našich programů, projektových
dnů či výstavy, byly tou nejhřejivější zpětnou vazbou.
Nastavený soubor klíčových aktivit projektu zaměřených na učení zážitkovou formou v terénu či ve školách,
vytvořil platformu pro budoucí výukové akce určené školám.
Tyto aktivity jsou zaměřeny na aktuální problémy z oblasti ochrany přírody a související témata. Po ukončení
projektu dále probíhají výukové programy pro žáky základních škol a víceletých gymnázií a jsou dále aktualizovány
informace z dané oblasti na webových stránkách předkladatele projektu.
Projekt, jehož hlavním cílem bylo zvýšit úroveň environmentálního vzdělávání v kraji Vysočina, tak svým
zaměřením i významně přispěl k realizaci principů udržitelného rozvoje.
Projekt Přírodou krok za krokem je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.36/03.0015.
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