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Dřesk a Tilpína jsou v polovině 
Realizace projektu Dřesk a Tilpína – přímá podpora pedagogů v jejich profesních a lektorských 
dovednostech se dostává do své druhé poloviny. Pedagogy z Olomouckého a Moravskoslezského kraje 
však čeká ještě spousta aktivit – 10 workshopů, 4 zahraniční stáže, 7 tuzemských stáží a 2 zajímavé 
semináře. Pedagogy zapojené do vzdělávacího kurzu Učíme se s Dřeskem a Tilpínou čekají 2 setkání 
vzdělávacího kurzu. 

Účastníci a účastnice vzdělávacího kurzu se sešli již třikrát – v říjnu 2014, listopadu 2014 a lednu 
2015. Na prvním setkání proběhlo seznámení s programem kurzu, lektory a také seznámení 
jednotlivých účastníků mezi sebou. Nechyběly ani drobné týmové a hravé, tvořivé aktivity. Druhé 
setkání bylo zaměřeno na dramatickou výchovu a přípravu účastníků na tvorbu tematického dne. 
Jeho lektorkami byly Zuzana Zvardoňová a Zdenka Štefanidesová. V rámci třetího setkání se 
účastníci seznámili s prvky intuitivní pedagogiky a prakticky si vyzkoušeli vybrané aktivity z 
tematického dne (závěrečné zprávy kurzu). Lektory třetího setkání byli Peter Živý a Helena 
Nováčková.  

V současné době probíhá také soustavná metodická práce na vytváření a sestavování textové i 
obrazové části metodiky Tvoření Dřeska a Tilpíny. Tato metodika bude v závěru projektu předána 
všem účastníkům a účastnicím. V elektronické podobě bude také dostupná na internetových 
stránkách Sluňákova.  

V období od března do června 2015 budou probíhat workshopy s názvem Tvoříme s Dřeskem a 
Tilpínou. Praktické dílny poskytnou účastníkům základní informace o vybraných materiálech (dřevo, 
sklo, kov, textil, papír, hlína) a možnost vyzkoušet si motivační a praktické aktivity, jak práci s těmito 
materiály přiblížit dětem. Tyto kreativní dílny se budou opakovat ve vybraných městech. Účastník 
workshopu si tak může vybrat město, které mu vyhovuje blízkostí a termínem. 

První březnový týden se uskuteční pětidenní zahraniční stáž do Slovinska. Koncem dubna 
navštívíme Polsko, v květnu pak Dánsko a Německo. V období od února do května probíhají také 
stáže do inspirativních mateřských škol v České republice. Postupně navštívíme MŠ Nedvědova, 
Olomouc, MŠ Horka nad Moravou, MŠ Čeladná, MŠ Citov, MŠ Rokytnice v Orlických horách, MŠ 
Pastelky, Brno, MŠ Semínko, MŠ U Uranie, MŠ Dusíkova, Ekoškolka Rozárka Praha, MŠ Tylovice.  

Velmi zajímavé semináře čekají účastníky a účastnice projektu v únoru a dubnu. Seminář Úspěšná 
komunikace a tvoření pravidel v MŠ s lektorem PhDr. Markem Hermanem, který přednáší na řadě 
českých univerzit, proběhne dne 27. 2. 2015. Na čtvrtek 23. 4. 2015 je pak naplánován seminář 
Mediální výchova ve vzdělávacím systému aneb předškolní děti a svět médií s lektorem Mgr. 
Martinem Wolákem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Pro bližší informace k projektu kontaktujte projektovou manažerku                       
Ing. Lenku Piruchovou, lenka.piruchova(zavináč)slunakov.cz, 585 154 482.  

Pro bližší informace k připravovaným akcím pak věcnou manažerku Janu Vyhňákovou, 
jana.vyhnakova(zavináč)slunakov.cz, 585 378 345. 


