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Polytechnické a lCT vzdělávání
pro pedagogy nové generace
BARBORA VÍrOVÁ

Je možná určitým paradoxem, že právě učitel se ve svém oboru musí sám neustále uČit

avzdělávat, aÚy dokázat kvalitně a efektivně reagovat na souČasné potřebY dětí a mládeŽe

a neustrnul na jednom místě.

Pedagogové se u dětív předškolním vzdělávánía na prvním

stupni základní školy svědomitě věnují především rozvoji

čtenářské a matematické 9ramotnosti, výtvarné tvořivosti,

hudebnosti a pohybové stránce, čemuž nelze nic vytknout.

Ale původnídefinice gramotnosti se postupně ze schopnos-

ti číst, psát a počítat rozšířila i na další druhy dovedností -
sociální, přírodovědné, mediálníči finanční. l malé dětijsou

dnes vystaveny životu v technicky vyspělém světě plném

moderních a digitálních technolo9ií. A právě k tomu, aby to-

muto světu rozuměly, nebály se ho a byly se v něm schopny

později uplatnit, by jim měla pomoci polytechnická a digi-

tální výchova.

Malá technická univerzita a Malá di9itální
univerzita nejsou jen pro malé

Za účelem rozvoje polytechnických a informačních kom-

petencí u dětí vznikly projekty Malé technické univerzity

a Malé digitální univerzity, které se zaměřují kromě zábav-

ných vzdělávacích lekcí pro děti i na inspirativní semináře

pro jejich pedagogy, a to s jediným cílem: nadchnout učite-

le pro polytechniku a lCT natolik, aby ji zařadili do běžného

školního dne, Děti by si tak od raných let - takříkajíc dle hes-

la Roberta Fulghuma ,,Všechno, co opravdu potřebuji znát,

jsem se naučil v mateřské školce" - zvyšovaly svou vnitřní

motivaci k polytechnickému a přírodovědnému vzdělávání

prostřednictvím hodnotné základny technického povědo-

mí, na které by mohly v pozdějším věku bez obav stavět

nejen v oblasti přírodovědných věd, matematiky a fyziky, ale

i programovánía dalších inženýrských oborů.

Polytechnická gramotnost je založena na vědomostech

o vědeckých principech z technických a jiných oborů a vše-

obecně technických dovednostech. S tím se váže důraz na

rozvoj technického myšlení jako souhrnu vědomostí, do-

vedností a zkušeností a na prohlubování znalostí o technic-

kém prostředí. Má posilovat zájem o technické, přírodověd-

né i environmentální obory,

Polytechnika kolem nás

Akreditovaná školení MTU jsou určena především pro pe-

dagogy mateřských škol. Cílem seminářů je seznámit pe-

dagogy s vybranými technickými tématy a způsoby, jak je

předávat dětem názorným a jednoduchým způsobem vje-
jich každodenní práci. Školení vychází z ori9inálního vzdělá-

vacího programu Malá technická univerzita a bryskně rea-

guje na požadavky učitelů na nové směry v polytechnickém

vzdělávání. Zaměřuje se na inovativní metody, jako je napří-

klad vyzkoušení si dovedností z pozice dítěte, které vychází

z principu prožitkového, činnostního a spontánního učení.

Vysvětluje pojem technická 9ramotnost a nabízí metody

a postupy, kterými je možné základy technické 9ramotnosti
vytvářet.

V seminářích jsou nosnýmitématy město, dům, věže, mosty,

architekt či inženýr. Účastníci si vyzkoušejí například stav-

bu mostu, po kterém se budou moci stejně jako děti projít,

nebo si zapojídle technického výkresu elektřinu v domě.

Navazujícími tématy jsou čistička odpadních vod, skládka,

recyklace, třídění, práce archeologa, ropaře a plynárníka.

Dále univerzitanabízí i úvod do polytechnického vzdělávání

formou praktických workshopů nebo kompletní metodický

seminář, včetně didaktických pomůcek. Učitelé se prostřed-

nictvím seminářů seznámí s postupy, jak propojit výuku

s běžným životem, aby žáci dokázali uplatnit polytechnické

a přírodovědné znalosti a aby se učili správně analyzovat, in-

terpretovat a objevovat vzájemné vazby mezi poznatky.

Programování bez počítače

Od záYíje pak partnerským projektem Malou digitální uni-

verzitou připraven i inspirativní seminář s workshopem ,,lCT

a digitálnívzdělávánív praxi MŠ", který nabízí praktický úvod

do digitální a lCT výchovy. Seminář má představit pedago-

gům praktické možnosti di9itálnívýchovy bez použití elek-

troniky - na koberci a hravou formou. Ukazuje pedagogům,
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že lze děti názorně a jednoduše seznámit například s tím,
jak se počítačový program vytváří či jak ,,cestují" data mezi

zařízeními. Ci|em digitální a lCT výchovy není naučit děti
pracovat s e|ektronikou (počítače, tablety ani mobily se při

výuce nepoužívajt), ale představit jim způsoby uvažování,

tvoření jednoduchých algoritmů/postupů, krokování nebo
zadávání příkazu tak, aby vedly k vytyčenému cíli, a to vše

názorně, jednoduše a tzv. screenless (bez elektroniky). Navíc

se představí jednoduchý robot (dřevěný výrobek), kterého

lze při hodinách využít k základním aktivitám přispívajícím

v důsledku k utváření základů nejen digitální gramotnosti,

ale i informatiky a kybernetiky.

Rozvíjenívšech těchto kompetencí u dětívede kvšeobecné-
mu rozvoji znalostí a dovedností patřících do současné gra-

motnosti 2'l. století, které pak děti mohou uplatnit při studiu

i v budoucím životě.

více informací naleznete na www.rrntuRi.cz

či lze lekce telefonicky objednat na777 139755.

Barbora Vítová, BBA,
spoluautorka projektů

Malá technická univerzita
a Malá digitální univerzita

Ma§á teehnická univerzita
Polytechnické vzdělávánív rámci šablon MŠMT

n MTU nabízímožnost praktického naplněníšablon MŠMT,
x Jde o formu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku - MTU nabízíakreditované inspirativnísemináře

z oblasti polytechniky pro pedagogické pracovníky.
r MTU pořádá projektové dny s polytechnikou pro děti (možnost naplněníčtyřhodinového bloku vybranou lekcí

s doplňujícími aktivitamiv přírodě s lektorem MTU, případně pouze běžná lekce s doporučením následných

aktivit pedagogům).
* V rámci lCT nabízí možnost seznámeníse s digitálním světem prožitkem (screenless) z programu nového

projektu Malé digitální univerzity (MDU), kde se dětijednoduchým způsobem dozvídajízáklady o fun9ování

di9itální komunikace a technologie.
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