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Otevřená škola podpoří dvojnásobek škol! Také ještě dává
šanci dalším učitelům
ÚSTECKÝ KRAJ – Dvojnásobek škol bude moci oproti původnímu plánu ve svých prostorách otevřít Ecentrum pro samostudium žáků a zřídit nový školní portál. Ve speciálních výukových modulech pro učitele,
kteří mají zájem se bezplatně stát experty na využití atraktivních elektronických forem ve výuce, je také ještě
volná kapacita. Informovali o tom realizátoři projektu Otevřená škola, který v letošním roce odstartoval
v Ústeckém kraji a od počátku se těší velké podpoře školské i laické veřejnosti.
Záměr zřídit tento rok v Ústeckém kraji deset E-center pro samostudium žáků základních a středních škol zveřejnil již
v prvním pololetí realizátor projektu Otevřená škola, vzdělávací a poradenská společnost Asista s.r.o. z Mostu. Ta na
realizaci získala grant – projekt, který schválili krajští zastupitelé, je tak spolufinancován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR. „Na základě zájmu škol a průzkumů, které jsme zajistili, jsme se rozhodli, že místo deseti vybavíme
technicky rovnou dvacet škol,“ informoval Jaroslav Formánek, manažer projektu. Mezi školami, které se jako první
dostaly do výběru, jsou například Střední škola technická AGC Teplice, SŠ diplomacie a veřejné správy Most, ale také
zástupci z Chomutova, Ústí nad Labem či Podbořan. Více – konkrétně jedenáct - je ovšem základních škol. V tuto chvíli
je již přihlášeno 16 škol, zbývá prostor pro pouhé čtyři.

Výsledky průzkumů
V Ústeckém kraji se realizoval monitoring úrovně technických podmínek škol, a to především pro potřeby zřízení Ecenter a školních portálů. Jeho výsledky jsou k dispozici na www.otevrena-skola.cz. Prezentovány byly na setkání
ředitelů škol v Mostě. Tam mimo jiné dále vyplynulo, že školy v kraji by uvítaly také získání dataprojektorů. „Z šetření
vyplynula potřeba mobilních dataprojektorů ve školách. Uzpůsobili jsme proto projekt této potřebě. Původně jsme totiž
zamýšleli vybavit E-centra především notebooky a tiskárnami,“ informoval Jaroslav Formánek.
Na školách se v těchto dnech vybírají nejvhodnější místa pro umístění E-center. „Někde by měli zájem umístit E-centrum
ve školním klubu, respektive ve školní knihovně, kam mohou žáci kvůli samostudiu docházet. Výhodou je, že celé Ecentrum – notebook, tiskárna, dataprojektor – bude přenosné, takže jej školy mohou využívat v případě potřeby i při
výuce ve všech třídách,“ doplnil Jaroslav Formánek. První E-centrum se oficiálně otevře v příštím roce.

Učitelé se mohu ještě přihlašovat
V tuto chvíli už se na školách také řeší zprovoznění potřebných školních portálů. Vzorovým středoškolským portálem
má být portál Střední školy diplomacie a veřejné správy, která začala v projektu Otevřená škola aktivně pracovat už od
jeho počátku. Pod hlavičkou Otevřené školy se jejich nová verze spustí v polovině listopadu.
Také se připravují obsahy výukových modulů pro učitele. Jde například o motivační kurzy s využitím elektronických
forem vzdělávání („Jak motivovat žáka“, „Využití eLearningu při samostatné přípravě žáka – autotesty, on line úkoly“,
„Technické zpracování, implementace a správa administračního softwaru“). „Půjde o skutečně praktické návody. Detaily
představíme na seminářích, které se uskuteční ještě letos,“ uvedl Jaroslav Formánek. Absolventi získají certifikát.
Zájemci z řad školských pracovníků se mohou hlásit na email formanek@asista.cz nebo na telefonním čísle 736
630 984. Podrobné informace a elektronický dotazník naleznou také na adrese www.otevrena-skola.cz, kde jsou
rovněž zveřejněny výsledky zmíněných průzkumů. Kurzy pro učitele začnou od února. Jsou zcela zdarma a
realizují se formou e-learningu (vyjma úvodního a závěrečného workshopu), což učitelům usnadní organizaci času
a omezí jejich nepřítomnost ve škole. „Vzdělávací aktivity jsou v projektu řešeny atraktivní a dostupnou formou
eLearningových on- line kurzů v kombinaci s prezenční výukou,“ souhlasí Jaroslav Formánek.
Pro vybrané žáky budou poté následovat kurzy jako například „Jak na úkoly on line“, „Autotesty jako příprava na
písemku a zkoušení“, „Dýdžejem za 10 dní“, „Natoč mě - zpracování fotografie a filmu“, „Jak na webové stránky“,
„Admin - správce školního/třídního portálu“.

