Doučovací klub EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělávání.
Úspěšně pokračujeme v doučování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí v projektu Podpora inkluzivního vzdělání v Krnově. Doučování
probíhalo v doučovacím klubu EUROTOPIA a bylo individuálně doučováno 21 dětí. Děti
byly doučovány 5 kvalifikovanými pracovníky, kteří se zaměřovali především na zlepšení
prospěchu, ale také mapovali a zajišťovali podporu a pomoc dětem při zvládání zátěžových
vzdělávacích či rodinných a vztahových situací.
Doučování dětí bylo zaměřeno na předměty, které jsou pro doučované děti obtížně
zvladatelné. Jedná se především o přírodovědné předměty - matematika, fyzika, chemie a také
humanitní předměty - jazyk český a cizí jazyky. Významným a přínosným prvkem byla
individuální práce s dítětem. Doučující individuálně pracovali s žákem tak, aby dané látce
porozuměl, motivovali jej ke vzdělání a ke zlepšení školního prospěchu, případně reagovali
na jiné problémy, se kterými se dítě doučujícímu svěřilo.

Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků
S dětmi jsme zrealizovali výlet na Dolní Moravu – Stezku v oblacích. Cílem aktivity bylo
podpořit smysluplné trávení volného času, s edukačním záměrem. Děti měly možnost poznat
přírodu s jedinečným výhledem v korunách stromů. Dalším účelem bylo podpořit především
vzdělávání všech dětí pohromadě a podporovat toleranci k odlišnosti a kooperaci mezi dětmi.
Výlet se zaměřoval na aktivity podporující kvalitní vzdělávání nejen jedinců pocházejících z
funkčních rodin, ale i pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného
prostředí, které mohou pak své nedostatky začlenit do hlavního vzdělávacího proudu.
V době školních prázdnin byl realizován výlet na státní zámek v Hradci nad Moravicí.
Hlavním záměrem tohoto edukačního výletu bylo navázat a podpořit sociální vazby mezi
dětmi, seznámit je s historií zámku a tím podpořit jejich vědomosti v historii.
Také jsme zavítali s dětmi do kina a uspořádali si Vánoční besídku.
Dne 18. 4. 2019 v době velikonočních prázdnin jsme s dětmi z doučovacího klubu
EUROTOPIA vyrazili do ZOO Ostrava. Akce se zúčastnilo celkem 13 dětí.
V době jarních prázdnin jsme s dětmi z doučovacího klubu EUROTOPIA vyrazili do Velkého
světa techniky v Ostravě Vítkovicích. Děti si při vstupu vyzkoušely pár atrakcí a poté se
zúčastnily vzdělávacího programu s názvem Zločin pod lupou. V rámci tohoto programu se
vžily do role forenzních analytiků, prohledávaly oběť napadení, sbíraly důkazy (vlasy, otisky

prstů, vražedný nástroj), zkoumaly je mikroskopem a získané vzorky porovnávaly s různými
DNA lidí, kteří mohli být případní vrahové oběti.
Druhý den jsme s dětmi vyrazili do Muzea Tatra v Kopřivnici a poté do jeskyně Šipka ve
Štramberku.

Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny
ve vzdělávání.
V listopadu a v květnu se uskutečnily platformy mezi doučovacím klubem EUROTOPIA a
partnerem ZŠ Žižkova. Tématem platformy byla komunikace se sociálními a zdravotními
službami a následně možnosti trávení volného času. Druhým tématem byly poruchy příjmu
potravu.
Mezi přítomnými byli členové z řad neziskového sektoru, manažeři projektu OPVVV,
členové školského sektoru, doučující a významnou roli sehrávali samotní rodiče, pro které
bylo prioritně setkání určeno. Cílem platformy bylo odborné setkání zaměřené na podporu a
výměnu zkušeností, individuální konzultace s rodiči zaměřená na poskytování zpětné vazby
k doučování a diskuse týkající se komunikace se sociálními a zdravotními službami. Dále
bylo stěžejním tématem trávení volného času dětí.
V prosinci se uskutečnil workshop na téma: Nejsme na to sami, kterého se zúčastnili rodiče
doučovaných dětí.
Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti – eliminace stereotypů,
přijímání rozmanitosti směrem ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání.
Poradenský pracovník informoval veřejnost o projektu Podpora inkluzivního vzdělávání a
sděloval veřejnosti informace a možnosti zapojení se do doučovacího klubu. V pořadí již
druhá reportáž o projektu probíhala v doučovacím klubu EUROTOPIA dne 28. 11.
2018 s Klárou Kohutovou, reportérkou rozhlasu Ostrava, kdy se reportérka dotazovala na
průběh doučování samotných dětí, ale také poradenského pracovníka. Článek a reportáž byla
odvysílána na Radiožurnálu a v rozhlase Olomouc.
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