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vzdělávání v MS
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JAK UCIT POLY _ rozvoj

kompetencí pro polytechnické

Projekt JAK uČIr POLY se mi v současnédobě jeví jako více než driležity. Jako
učitelka ZŠse momentálně setkávám se snahami začítučit žáky 2. stupně základních a žáky
st edních škol POLY -polytechnickou a p írodovědnou vychovu atraktivně' Mám ale dojem"
Že v tomto věku .,je už pozdě". P esto se základní a st ední školy snaží(nap . viz projekt
Centra p írodovědného a technického vzděIávání, z oP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost).

Je jisté. že tento projekt (viz vyše) i projekt JAK uČrr POLY vznikl na základě
požadavk praxe, na základě zjištění, že současnéděti obecně nemají kladny a aktivní vztah
k polyechnické vychově, k technickym, ba ani p írodovědnym oborum. Děti si již spontánně
nehrají s ná adím, nepracují s p írodnímimateriály a těmto aktivitám se musí Znovtr učit, a to
zejména děti z měst a z městskych sídlišť.
Vidíme, že je žádoucírozvíjet tyto vztahy jIŽ v raném dětství, nejlépe v p edškolním
věku' tedy v rámci mate skych škol. Právě P1oto vítám projekt: JAK UCIT POLY _ rozvoj
kompetencí pro polytechnické vzdělávání v MS.
Líska-o.s. pro EWo ve Zlínském kraji Se V mych očíchjeví jako ideální realizátor
projektu v našem kraji, protože má dlouholeté velmi dobré zkušenosti Se vzděláváním
dospělych, zejména pedagog , a to j ak z mate skych, tak i základních a st edních škol i se
vzděláváním dětí (žák ) Má kval\tni zázemí lektorrj, ale i zkušenosti s real\zací vzdělávacích
projektri, tr<teré j sou komponované, propojené a dlouhodobě udržitelné'Driležitéj sou
i navázané kontakty a kvalitní komunikace S mate skymi školami prost ednictvím pravidelné
,,rozesílky", DVPP atd. keré Líska má a dlouhodobě udrŽuje.
Líska sdružuje organizace, které se intenzivně zabyva1í nap íklad regionálními emesly,
má ve svych adách držitele regionální známky, nositele tradic, uspěšně školíučitele v danych
tématech a v rámci svych aktivit dokáže ričelně propojit sektor vzdělávání s ve ejnoprávním
sektorem, obcemi, ale i rodiči dětí a širokou ve ejností" kterou umí p itáhnout k ešené
problematice.

osobně konstatuji, že veškeréprojekty i dílčíaktivity Lísky, na kterych jsem měla
možnost se podílet či jich užívat,měly vysokou proťesionální urove ' kvalitni organizaci a
by1yvždypromouučite1skoupraxive1kympínosem
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