Zápis z 2. setkání pracovní skupiny Polytechnické a zájmové/neformální
vzdělávání a k rozvoji potenciálu každého žáka / 2020
Termín: 18. 6. 2020, 14:00
Místo konání: MAS Podřipsko, z.s., Očkova 2, Roudnice nad Labem
Účastníci: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Mgr. Andrea Jandová
Program:
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-

-

-

-

-
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1. Diskuze k obnovení docházky do MŠ a ZŠ
Mateřské školy vyjadřují, že návrat do standardního režimu po krizových opatřeních
spojených s pandemií Covid proběhl bez větších obtíží. Pedagogové vítají v rámci
možností programy pro děti i vzdělávací aktivity určené dospělým.
Základní školy aktuálně nedisponují volným prostorem pro účast a zapojení do
nabízených aktivit. Je možné s nimi opět více počítat od začátku nového školního
roku.
2. Novinky z 3D dílny
Dílna byla uzavřena od začátku krizových opatření a kroužky pro žáky aktuálně
neprobíhají. Provoz bude pravděpodobně obnoven od 1. 9. 2020. Opětovně
zpropagujeme nabídku, termíny a časy kroužků a uvítáme šíření a nové přihlášky.
Soustavně zapůjčujeme 2 sady ozobotů, na které máme pozitivní odezvu a
informaci, že se s nimi děti dokáží zabavit i výrazně delší dobu než měsíc, po který je
sada zapůjčena. Tato pomůcka tedy může být velmi vhodnou investicí mateřské i
základní školy a trvale je oblíbena mezi všemi dětmi a žáky.
3. Tematický workshop na práci s 3D pery
Bylo zakoupeno 14 balení 3D per a barevné filamenty na vyzkoušení. S těmito
pomůckami budou postupně seznamováni pedagogové, aby je poté mohli využít při
výuce žáků a vhodně je instruovat. Pedagogové se po úvodních slovních instrukcích
rozmístili tak, aby každý získal dostatek prostoru. Pro toto vyzkoušení a procvičení
jsme každému předali papír velikosti A3 coby podložku, bylo ale vypozorováno, že
nejvhodnější je použití podložky z umělé hmoty, ze které půjde zhotovený výrobek
lépe sejmout.
Při práci s 3D pery byly vyzkoušeny všechny související kroky: zprovoznění, aplikace
vybraného barevného filamentu, obkreslování předtištěného vzoru i vyplňování 3D
omalovánky. Poslední zmíněné se ukázalo být nejlepším řešením pro děti v MŠ, pro
které může být samotná volná kresba perem ještě příliš náročná.
3D
pera
je
možné
si
již
nyní
rezervovat
k
zapůjčení
zde:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DkQu2H8gLPj80snE0vKF6uUK1u6_4hozIiWHQzxnpE/edit?usp=sharing
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3D pery používaný materiál: Značka PLA, průměr struny 1,75 mm. Materiál je volně
dostupný v příslušných e-shopech. Jde o stejný materiál, který používáme v naší 3D
dílně. Finančně vyjde daleko úsporněji pořizovat ho ve větších baleních určených pro
3D tiskárny. Materiál prodávaný v baleních přímo pro 3D pera vychází dráž.
Z důvodu finanční úspory budeme pořizovat materiál pro tvorbu (filament) hromadně.
Objednání a distribuci zajistí ve spolupráci se školským odborem MAP.
4. Příští setkání pracovní skupiny
Příští pracovní skupina je plánována na období konec letních prázdnin/začátek
nového školního roku, pokud tomu okolnosti dovolí. K setkání může být opětovně
přidružen praktický workshop práce s 3D pery. Jeho náplní může být řešení potíží,
které byly vypozorovány jako nejčastější při užívání a je vhodné sdílet, jak jim
předcházet. Popřípadě může být workshop realizován totožnou formou jako nyní,
pouze pro nové účastníky, kteří se z kapacitních důvodů nemohli dnešního setkání
zúčastnit.
Termín setkání bude členům pracovní skupiny včas upřesněn a obsah setkání bude
blíže konkretizován, vše v pozvánce emailem.

Akce je podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158 .
www.maproudnicko.cz

