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Z PONUKY SLUŽIEB
Centrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS
Mgr. Katarína Ciglanová
PhDr. Slávka Beracková
„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
Jan Amos Komenský
Od septembra 2018 rozšírila Univerzitná knižnica UMB svoje služby
o požičiavanie didaktických pomôcok a výučbových hier v Pedagogickej študovni
na Ružovej 15, kde otvorila Centrum pre pedagogickú prax a didaktické
pomôcky AMOS. Centrum dostalo názov po učiteľovi národov, ktorý
presadzoval zásadu názornosti a učenie hrou.
Univerzitná knižnica zriadila Centrum najmä pre potreby budúcich učiteľov,
študentov a študentiek pripravujúcich sa na prax. Dvere Centra sú však otvorené
pre všetkých používateľov a návštevníkov.
Pýtate sa, prečo vzniklo Centrum práve v knižnici? Vo svete to nie je nič
neobvyklé. Inšpirovali sme sa projektom lekoték1, ktorých kolískou je Švédsko.
Dnes sú lekotéky bežnou súčasťou európskych aj amerických knižníc, napríklad,
v Českej republike v Knižnici Jiřího Mahena v Brne.
Hra sa zaraďuje medzi inovačné vyučovacie prostriedky a čoraz viac sa dostáva
do popredia. Didaktické hry sú vhodné metódy vyučovacieho procesu a majú
svoje nezastupiteľné miesto vo výchove dieťaťa i v samotnom vyučovacom
procese. Slúžia na motiváciu, lepšie porozumenie a na názornú aplikáciu
bežných činností detí v každodennom živote i v preberanom učive v rámci
vzdelávacieho procesu.
V Centre
je
k dispozícii
zhruba
150
didaktických spoločenských hier a rôznych
výučbových pomôcok vhodných na prácu
v kolektíve, približne 450
didaktických
knižných publikácií a niekoľko titulov
odborných
periodík
z elementárnej
a
predškolskej
pedagogiky,
hudobnej
a výtvarnej výchovy, publikácie zamerané na
netradičné metódy vzdelávania a na tvorivé
aktivity s deťmi.
1

Lekotéky sú knižnice alebo časti knižníc, ktoré požičiavajú didaktické hračky a hry,
zvukové knihy alebo hudobné nástroje na rozvíjanie zručností detí so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami.
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Vybavenie Centra je zamerané na rozvoj pamäti, myslenia, pozornosti, reči,
komunikácie, postrehu a na rozvoj hodnotového potenciálu. Nachádzajú sa tu
didaktické pomôcky a výučbové hry z jazykov, matematiky, z výtvarnej
a hudobnej výchovy, z prírodovedy a vlastivedy, ale aj zo spoločenskej výchovy.
Didaktické pomôcky určené deťom predškolského a školského veku slúžia na
rozvoj jemnej motoriky, jazykových znalostí, zrakového, priestorového
a hmatového vnímania, rozlišovania farieb a tvarov, pomáhajú zlepšovať
postreh, logické myslenie a spoločenské cítenie.
Univerzitná knižnica realizovala výber a nákup literatúry a didaktických pomôcok
aj na základe návrhov a požiadaviek jednotlivých katedier Pedagogickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici. Centrum vybavila
rozmanitými didaktickými pomôckami tak,
aby sa pokryli nielen všetky oblasti
predškolskej a elementárnej pedagogiky,
ale aj mimoškolské aktivity detí vo voľnom
čase. Záujemca tu môže nájsť Orffove
nástroje, obrázkové slovníky, svetelný
panel, robotickú hračku Bee-Bot či rôzne
didaktické pomôcky na výučbu Montessori
metódou.
Požičiavanie didaktických pomôcok sa riadi Zásadami požičiavania a využívania
didaktických pomôcok Centra pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky
AMOS, ktoré sú prílohou Knižničného poriadku UMB.
Miestnosť pre skupinovú prácu
Súčasne s Centrom pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS zriadila
a sprístupnila Univerzitná knižnica UMB v Pedagogickej študovni na Ružovej 15
aj priestor pre prácu v skupinách. Umožňuje pracovať na spoločných
projektoch či seminárnych prácach. Ide o priestor vhodný aj na výučbu, kde sa
smie, na rozdiel od ostatných študovní, hovoriť nahlas a nerušiť pritom
ostatných. Miestnosť je upravená a vybavená tak, že sa v nej dá nielen pracovať,
ale aj oddychovať s obľúbenou knihou či časopisom, alebo zahrať si s priateľmi
spoločenské hry. Záujemcom je k dispozícii ponuka vedomostných, prípadne
vedomostno-strategických hier Poznáš Európu?, Poznáš Tatry?, Vynálezy, ktoré
zmenili svet, Svet – otázky a odpovede a hry na rozvoj taktiky, tvorivosti, fantázie,
stratégie či postrehu, napríklad, Rozprávkari, Azul, Citadela a Escape Room.
Centrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS a priestor pre
skupinovú prácu sú prístupné počas otváracích hodín Pedagogickej študovne:
pondelok – streda od 9.00 h do 21.00 h, štvrtok – piatok od 9.00 h do 16.00 h
a počas semestra aj v sobotu od 8.00 h do 12.00 h.

