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Referenčnídopis školeníICT systém RM Easiteach
Jako ředitelka školyjsem v lednu 20l2 oslovila Ing.Michala Špitálníkas požadavkem na
vysvětlení základních funkcí a prvotní seznámení s aplikací RM Easiteach'
Systém budou uěitelky našíorganizace využívatk předškolnímu vzdělávání prostředrrictvím
dotykového LCD monitoru Triumph Board. Pro prostředí mateřské školy je toto zařízení velkou
novinkou, nejen na našem pracovišti, ale v oblasti předškolního školství obecně' Rozvoj ICT
technologií jde kupředu nezadržitelným tempem a v současnédobě jiŽ i do mateřských škol pronikají
interaktivní tabule. Informační[T gramotnost pedagogů v preprimárním školstvíje však na podstatně
nižšíúrovni nežna dalšíchstupních škol' Je to dáno věkem cílovéskupiný dětí, kterým je vzdělávání
poskyováno, ale i téměř l007o zastoupením žen na všech pozicích v mateřských školách.
Dostupnost vhodně zaměřených seminářů a kurzů je v souěasné době již celkem slušně
zastoupena i v nabídce vzdělávacích center a firem. Jejich kvalita je však velmi různorodá a někdy až
nedostaěující. Toje osobní zkušenost zhledání vhodného typu ICT školenípro zaměstnance naší
organlzace. Ti co mají zájem a vědíco potřebují, ěasto dlouho hledají kvalitního lektora, od něhož
získají nové informace, nejenom to, že si zopakuji podle uěebnicové šablony základni funkce
například aplikací Wordu nebo Excelu'
Mohu proto doporuěit Ing. Špitrálníkajakolektora, kteý s citem pro individuální uživatelské
dovednosti dovede vyuku přizpůsobit požadavkůmzadavatele. Vysvětlí daný IT produkt tak, Že
koncový uživatel má možnost danou problematiku přiměřeným tempem zažíta postupně sijej
s pomocí lektora lyzkoušet.
V našíorganizaci se daného zaškolenízúčastnilo6 uŽivatelů z řad uěitelek mateřské školy.
Rozsah úrovně znalostí byl od zaěáteěníka po pokročilého uživatele. Výklad byl veden tempem a
stylem' kterému se všichni dokázali přizpůsobit. Jednotlivé demonstračníúkoly byly účasinicím
zadávány jiŽ s ohledem na jejich dovednosti, které lektor Ing'Špitálníkdobře zmapoval v průběhu
aktivit' Tato forma výuky umoŽnila zapojit bez ostychu zaěáteěníky, ale i pokročilé,kteří současně
sqými prezentačními dovednostmi pod vedením lektora učili velmi nenásilnou formou své kolegy.
Způsob vedení školení byl velmi bezpróstřední a spontánní. Pokud toto lektor dokáže do svého kuižu
zaělenit je to jednoznačně velkým přínosem pro jeho absolvený. Ne každý učitel umí narrěit. předat
potřebné inťormace vhodným a atraktivním způsobem.
Moderní informaění technologie jsou nezbyností souěasné doby. Jejich překotný výoj
-dětí
zasahuje všechny oblasti vědy, techniky, ovlivňuje i souěasnou nejmladší věkovou skupinu
v mateřských školách. V předškolním školsfvímáme kvalitní pedagogy' ale technika má tak překotný
vývoj, že uěitelé, zejména ženy tomuto tempu nestačí.Potřebujeme školitele, kteří jsou nejenom
odborníky ve svém oboru, ale i učiteli dospělých. Tato role není lehká a pedagogické dovednosti
lektora nejsou zanedbatelné.

Po vyhodnocení prezentaěních dovedností Ing'Špitálníkaa qýsledku školení RM Easiteach
musím konstatovat' že naše poŽadavky byly splněny. Prezentace poskytla požadovanénové informace
v uživatelsky přiměřených úrovních a účastnícije dokážídéle aplikovat. Případné dalšídotazy mohrr
zodpovědět telefonicky 222 514 346 nebo slovenska@seznam.cz '
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