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4.0 DAY - Den pro rozvoj vztahu k technice 

Soutěžící Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 

Web: youtube.com, tisková zpráva 

Popis 
projektu: 

Školy a podnikatelé v regionu Novoměstska ve vzájemné spolupráci rozvíjí vztah dětí k technice a digitalizaci. Pod koordinací MAS došlo k propojení různých stupňů 
škol v území a podnikatelské sféry, z čehož vznikl právě zážitkový 4.0  DAY. Akce byla zaměřena na rozvoj vztahu k technice, týmové spolupráci a celkově přiblížení 
technického světa dětem. 

Inovativnost: V roce 2021 se uskutečnil již 2. ročník projektového dne 4.0 DAY. Téměř tři stovky žáků 5. a 7. tříd základních škol z regionu Novoměstska se v prostorách místní střední 
průmyslové školy zúčastnily projektového dne. Projektový den vznikl propojením pedagogů z téměř všech škol na Novoměstsku v rámci projektu MAP, který realizuje 
Místní akční skupina. Den byl koncipován formou stanovišť, která zajišťovali samotní učitelé ve spolupráci s podnikatelskými subjekty. Děti si v průběhu dne prošly jak 
manuální činností, tak robotikou, základy programování a dalšími aktivitami spojenými se světem techniky. Smyslem bylo přiblížit technický svět právě dětem a 
motivovat je k pozitivnímu vztahu k technice a digitalizaci. Průvodci pro týmy žáků ze ZŠ byli sami žáci místní střední školy. Již druhý ročník v pořadí se uskutečnil v 
prostorách polytechnického centra, které na střední škole vzniklo díky propojení neinvestiční a investiční činnosti místní akční skupiny. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Budování pozitivního vztahu k technice a digitalizaci u našich nejmenších.  

Propojení školství a podnikatelských subjektů. 

Propojení spolupráce učitelů ze všech stupňů škol v regionu, příprava celé akce ve spolupráci několika subjektů pod koordinací Místní akční skupiny. 

Rozvoj vztahů v mladším a starším školním věku - průvodci z řad žáků SŠ pro mladší žáky ze ZŠ. 

Zapojení 
veřejnosti: 

4.0 DAY se konal v rámci projektu pro rozvoj vzdělávání MAP II Novoměstsko, který realizuje Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.  Akci se podařilo uskutečnit 
díky spolupráci a zázemí SPŠ Nové Město nad Metují.  

V rámci pracovní platformy projektu se schází učitelé z téměř všech škol a jedním z výstupů jejich práce je právě tento den - 4.0 DAY. 

Došlo k propojení spolupráce učitelů ze všech stupňů škol v regionu, příprava celé akce proběhla ve spolupráci několika subjektů pod koordinací Místní akční skupiny. 

Udržitelnost:  Jednotlivé subjekty chtějí dále spolupracovat a pokračovat v realizaci 4.0 DAY každý rok i bez případného grantového zajištění. 

Financování: 100 000,- Kč, zdroj: 85 % EU, 15% SR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X-x82X5LgSA%20
https://www.mapn.cz/tiskove-zpravy/tz-4.0-day-den-pro-rozvoj-vztahu-k-technice.html

