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OTEVŘENÝ KURZ SAFERPLAY
SAFERPLAY je evropský projekt, který je
financován z programu Evropské komise
Erasmus+. Jeho hlavním cílem je vyvinout
BOC (Badged Open Course – otevřený kurz
s digitálními odznaky), který se bude zabývat
inovativním školením v navrhování, instalací a
údržbou bezpečných a podnětných prostorů
pro hru.
Otevřený kurz SAFERPLAY je online kurz,
který je dostupný na internetu zdarma. Může
se registrovat kdokoli a prakticky neexistuje
limit na počet účastníků. Tento inovativní
systém představuje novou metodiku učení,
která je uzpůsobena současným potřebám
uživatelů.

Tento kurz je zaměřen na architekty, návrháře
a krajinářské architekty, zaměstnance
společností, které instalují a udržují dětská
hřiště,
provozovatele
dětských
hřišť,
hodnotitele
rizik,
výrobce
povrchů,
inspektory/kontrolory a manažery kontraktů,
stejně jako vlastníky hřišť, školy, veřejné a
soukromé školky a ostatní rekreační a
volnočasová zařízení.
Kurz bude k dispozici ve španělštině,
angličtině, němčině, chorvatštině, češtině a
portugalštině. Vyvinuté technologie umožní
přístup do kurzu prostřednictvím jakéhokoli
zařízení, PC, mobilu nebo tabletu.

TŘETÍ MONITOROVACÍ SETKÁNÍ V PROJEKTU
SAFERPLAY
Třetí navazující setkání projektu SAFERPLAY
se konalo 14. – 16. listopadu na Fakultě
architektury ČVUT. Účelem tohoto setkání
bylo pokračovat s vývojem vzdělávacích
materiálů tím, že se nadefinují kompetence
hodin a profily uživatelů, itineráře, které budou
různí uživatelé plnit dle svých potřeb, stejně
jako každou hodinu včetně videí, testů,
materiálů pro čtení a aktivity. Toto vše je
příspěvkem ke školícím materiálům pro
otevřený kurz SAFERPLAY.

Partneři v projektu při definování vzdělávacích
materiálů
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Partneři projektu SAFERPLAY v Praze

Další navazující setkání proběhne v březnu
2017 v Londýně, což bude zároveň druhá
diseminační akce (M2) projektu SAFERPLAY,
který bude koordinovat Play England ve
spolupráci s AIJU, Universidad de Alicante,
obojí ze Španělska, H.Menezes Consultoria e
Formação z Portugalska; s Českým vysokým

technickým učením v Praze, z Prahy; Agencija
za razvoj Vukovarsko-srijemske zupanije
Hrast d.o.o z Chorvatska a Institut für
lebenslanges Lernen der FORTIS-FAKULTAS
GmbH, Německa. Všichni jsou partneři
konsorcia SAFERPLAY.

PRVNÍ SEMINÁŘ SAFERPLAY „VÝZVA HRY, BEZPEČNOSTI A
RIZIK VE VEŘEJNÉM PROSTORU PRO DĚTI"
První diseminační akce (E1) evropského
projektu SAFERPLAY se konala minulý rok
15. listopadu ve Veletržním paláci Národní
galerie v Praze, v České republice. Tato akce
byla zaměřena na nastínění nového
otevřeného online školení zdarma, které se
vyvíjí v rámci projektu SAFERPLAY mezi

studenty, veřejnou správou, zaměstnanci
společností, absolventy a těmi, co hledají
práci. Setkání také zdůraznilo výhody tohoto
online nástroje pro zlepšení způsobilostí
organizací, které se zabývají bezpečností a
navrhováním prostorů pro hru.
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Prezentace Nicoly Butler, Play England, na akci SAFERPLAY

Během této akce partneři konsorcia
SAFERPLAY představili některé z klíčových
obsahů v rámci projektu jako:





děti a hru
děti a prostředí
bezpečnost a rizika v herním prostředí
design prostorů pro hru

Tyto školící materiály pokryjí důležitá témata
jako bezpečnost dětí na hřišti, preference a
potřeby dětí ve vztahu k prostředí, dostupnost,
důležitost rovnováhy mezi hrou, rizikem a
bezpečností, klíč k vytváření prostorů pro hru
s mezigenerační perspektivou a atraktivní
návrhy, stejně jako jak provést adekvátní
instalaci, kontrolu a údržbu prostorů pro hru.
Během programu proběhlo několik workshopů
včetně:

A) “Risk Benefit Assessment in action –
how to implement the risk benefit
approach” Nicola Butler, Play England.
(Hodnocení přínosu rizika v praxi – jak
zavést přístup přínosu rizika)
B) “Inclusion / play for all - Challenge and
risk”. Helena Menezes, RiskVision.
(Inkluze/hra pro všechny – výzva a
riziko)
C) “Challenge, Risk and Safety in Play
spaces: What do Children and Youth
think?” Mirjana Petrik, FA ČVUT.
(Výzva, riziko a bezpečnost prostorů
pro hru: co si myslí děti a mládež?)
V rámci skupinových diskusí objevovali
účastníci roli, kterou děti v současné době
hrají v navrhování veřejného prostoru a jaká
by jejich role měla být.
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Workshop na téma "Rizika a bezpečnost“ který vedla Helena Menezes z RiskVision a Nicola Butler, Play
England.

Na konci akce se studenti střední školy podělili o své názory na městké prostředí, ve kterém žijí,
a poskytli cenné informace, které pomohly nadefinovat obsah projektů SAFERPLAY.

Pražští středoškoláci vysvětlují své potřeby, co se týče hry v městském prostředí.

