Gradivo za opis projekta NA-MA POTI na spletni strani vrtca (pripravila Tadeja Senica)

Naslov na spletni strani: Projekt NA-MA POTI

Povezava do splete strani projekta (https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti)
Na področju šolstva s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ)
potekajo trije projekti, in sicer NA-MA POTI (naravoslovna in matematična pismenost:
spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanje problemov), Objem (bralna pismenost in razvoj
slovenščine) in Pogum (krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja
med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah) (ZRSŠ, 2017).
Naš vrtec je vključen v projekt NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost,
Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost). Projekt v okviru razpisa »Razvoj in
udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« bo
trajal 5 let (od 2017 do 2022). Na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ) je do
sedaj najdaljši in najobsežnejši projekt. Vanj so vključeni vrtci, osnovne in srednje šole ter člani
pedagoških fakultet iz celotne Slovenije.
Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja,
ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu
vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne,
medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol (ZRSŠ, 2017).
V projektnem timu vrtca je 12 strokovnih delavcev, pri realizaciji posameznih nalog pa bodo
sodelovali tudi ostali vzgojitelji in strokovni delavci vrtca. V petletnem projektu se bomo
preizkusili kot raziskovalci pedagoških praks, vključevali v pedagoško delo izsledke
znanstvenih raziskav in sodelovali z ostalimi vrtci in šolami, ki so vključeni v projekt. Z otroki
v vrtcu bomo reševali matematične in naravoslovne problemske situacije z različnimi
didaktičnimi pristopi. Postavljali si bomo izzive, ki temeljijo na zgodnjemu uvajanju
naravoslovja in matematike v učenje, sočasno pa tudi evalvirali napredek naravoslovne in
matematične pismenosti ter razvoj kompetenc otrok. Člani projektnega tima se bomo
udeleževali delovnih srečanj in različnih usposabljanj v Ljubljani, sodelovali bomo z zunanjimi
institucijami in predstavljali primere lastnih pedagoških praks.
Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za kasnejšo pripravo priporočil za razvoj naravoslovne
in matematične pismenosti v VIZ po vertikali (ZRSŠ, 2017).
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada.«

