SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
METODICKÉHO CENTRA
V MŠ LUČNÍ, ZLÍN

Den 18. březen 2016 byl pro MŠ Luční ve Zlíně mimořádným dnem.
V 10:00 hodin bylo slavnostně otevřeno za podpory zřizovatele
Statutárního města Zlína
METODICKÉ CENTRUM PRO DIGITALIZACI ŠKOL

ŠKOLKA HROU
Jedná se již o 12 metodické centrum v České republice, které dává příležitost
ostatním MŠ bezplatně využívat podporu v této oblasti prostřednictvím
kvalifikovaných pedagogů – lektorů, metodických příruček zpracovaných
neziskovou společností EDULAB – edukační laboratoří Praha.

Metodika je vytvořena plně v souladu s RVP PV, je inovativní, poutavou,
srozumitelnou a zábavnou literaturou, která všem pedagogům může pomoci na
prahu 21. století při zpestření výuky a vhodnou formou vést děti k poznání, že
aktivním používáním digitálních technologií se děti obohacují o nové zkušenosti
a informace nutné pro budoucí celoživotní vzdělávání.
Děti jsou zde vedeny ke vzájemné spolupráci, pracují ve skupinách pomocí
netradičních pomůcek, vidí, jak je třeba společně hledat cestu k řešení problému,
navazují prosociální vztahy, rozvíjí se jejich komunikační schopnosti, čímž je
podporována jak předčtenářská, tak i předmatematická gramotnost.
V činnostech děti pracují s interaktivní tabulí, digitálními pomůckami –
mluvícími skřipci, kamerou, mikroskopem, digitální včelkou, lupou…
Napomůžeme tak dětem k plynulému přechodu dětí do ZŠ, kde se s touto
technologií setkávají velmi brzy.
Jde o zpestření klasické výuky experimenty, objevováním, nenásilným
začleněním digitálního edukačního obsahu do běžných denních aktivit v MŠ.
Metodické centrum navštívilo v pátek 18. března 20 hostů z řad ředitelek,
učitelek MŠ, odborníků – logopedů, ale pozvání přijali i zastupitelé města a další
hosté. Tato velká podpora pro nás znamenala velký dík za naše nadšení, cíle a
vizi do budoucna.
Věříme, že se budeme potkávat na našich podpůrných seminářích s dalšími
nadšenými kolegy, kteří uvítají pomoc, radu, myšlenku, jak v této oblasti
pomoci školám, dětem, pedagogům, rodičům.
Další semináře je možné navštívit koncem března a ve dvou termínech v dubnu
(viz. www.edulabcr.cz). Kapacita míst je bohužel omezena, proto je nutné
sledovat další zveřejněné termíny a včas se nahlásit.
Velké díky bych chtěla touto cestou předat mým dvěma mladým kolegům, p.
učitelce Lence Stavinohové a p. učiteli Ondřeji Manovi, kteří se zhostili své
lektorské dráhy velmi zodpovědně a důvěra, kterou jim vedení školy dalo, byla
tím nejlepším krokem k jejich seberealizaci, k pochopení týmové práce, ke
kolegiálnosti a zejména k radosti, že to, co dělají, dělají pro naše malé ratolesti,
dělají to s nadšením, srdcem a hlavně s chutí.
Dovolte mi poděkovat celému týmu organizace Edulab Praha, zejména Mgr.
Miluši Vondrákové a Mgr. Aleně Maršálkové za maximální podporu, vstřícnost,
lidskost a vše, co nám od začátku vzájemné spolupráce předávají.

Na další spolupráci s dětmi, rodiči, veřejností, pedagogy se těší Váš A – tým „
Edulabíci „

www.edulabcr.cz
www.facebook.com/edulabcr

