Digitální vzdělávání dětí v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od února 2018 mají všechny tří třídy naší MŠ rovnocenné IT vybavení pro vzdělávací
činnosti a troufáme si říci, že velmi nadstandartní podmínky pro digitální vzdělávání dětí a
rozvoj jejich kompetencí v této oblasti. Výukový dotykový panel Multiboard o velikosti 80
x130 cm na pojízdném stojanu funguje jako velký tablet. Na rozdíl od interaktivní tabule
nepotřebuje notebook ani dataprojektor ani plátno. Obsluha je velmi jednoduchá protože se
jednotlivé komponenty nemusí sehrávat a nastavovat. Panel se pouze připojí do zásuvky a
zapne tlačítkem jako běžný přístroj. K vybavení patří i malý mikrofon pro logopedické
činnosti. Panely Multiboard ve všech třídách mají také WIFI připojení na
internet a propojení do školní WIFI sítě.
Na rozdíl od stolního PC nebo notebooku děti
při jeho ovládání stojí a pohybují se a může s ním pracovat několik dětí (2-3) současně. Při
„dělání úkolů“ děti spolu komunikují, domlouvají se na postupu a společně
prožívají úspěšný nebo neúspěšný průběh činnosti. Pomocí malých přesýpacích hodin si
děti samy hlídají a organizují přiměřený čas pro vystřídání, takže učitelka minimálně
zasahuje.
V panelech jsou naistalovány výukové programy například Logopedie, kreslící program Easy
Note, Angličtina, soubor Chytré dítě a výběr programů z interaktivní školičky Barevné
kamínky. (http://multiboard.cz/materske-skoly/barevne-kaminky/).
Paní učitelky mohou dále přímo využívat volně přístupné vzdělávací prográmky z internetu
např. PAXI apod., které mohou cíleně zakomponovat do řízených činností třídního
vzdělávacího plánu (TVP).
Z dotace Nadace Synot bude do konce š.r. 2017-2018 do každé třídy pořízen jednoduchý
digitální fotoaparát, aby si děti mohly samy vyfotografovat své výrobky nebo stavby ze
stavebnic a za pomoci učitelky si je uložit do své složky přímo v panelu a tak podpořit své
sebevědomí a sebedůvěru.
Paní učitelky se aktuálně zabývají i riziky využívání panelu Multiboard v TVP, která budou
začleněna do evaluačního plánu Školního vzdělávacího programu.

