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Občanské sdružení Líska disponuje širokou škálou zkušeností s realizací vzdělávacích kurzů
pro pedagogy i třídní kolektivy. Nabízené programy jsou vytvořeny kvalitně, koncepčně,
v návaznosti na praxi a s ohledem na regionální specifika. Jednou z dlouhodobých cílových
skupin jsou učitelky MŠ a zařízení předškolního vzdělávání obecně. Líska poskytuje
vzdělávací a informační podporu mateřským školám formou zapojení do celostátní sítě
Mrkvička, pořádáním regionálních setkání, workshopů, akcí zaměřených na přírodovědnou
oblast a životní prostředí.
Dle Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok
2011-2012 je na území Zlínského kraje celkem 305 MŠ s 19 312 dětmi. Předškolní vzdělávání
se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který vymezuje hlavní
požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.
Stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který může navazovat základní vzdělávání, a
jako takový představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích program ů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podporuje přírodovědné a technické
vzdělávání, spolupráci základních a středních škol s cílem vzbudit zájem žáků o přírodovědné
a technické obory. Svůj velký význam má podpora technického vzdělávání u dětí v raném
věku tak, aby získaly potřebné základní znalosti o technickém prostředí, pracovní návyky,
dovedly pracovat s jednoduchými nástroji, různými materiály či technikami. K osobnostnímu
rozvoji dětí přispěje určitě i metodická pomoc, tvorba studijních textů, výukových podkladů a
dalších užitečných inspirativních pomůcek .
Líska je zcela jistě zkušeným žadatelem o projekt z OP VK. Za dobu své existence nabídla
pedagogům i žákům desítky akreditovaných kurzů DVPP. Z výše uvedeného je zřejmé, že má
bohaté zkušenosti s prací s cílovou skupinou, dokáže propojovat aktivity různého charakteru,
odborníky, zkušené učitele MŠ, ZŠ, SŠ s aktivními rodiči a širší veřejností, neziskový sektor
se školstvím i veřejně prospěšnými činností obcí..
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