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E-centra Otevřené školy se doladí přes léto
ÚSTECKÝ KRAJ – V červnu končí série e-learningových kurzů pro učitele, kterou
připravil expertní tým projektu OTEVŘENÁ ŠKOLA – MODERNÍ, ATRAKTIVNÍ,
KOMUNIKATIVNÍ. Po prázdninách by se děti ze spolupracujících škol měly dočkat
nových e-center samostatného studia. Na některých školách už se začalo s jejich
instalováním.
V uplynulém pololetí vybraní pedagogové z Ústecka a Děčínska jako první vyzkoušeli nově
vytvořené speciální e-learningové kurzy v projektu OTEVŘENÁ ŠKOLA, jehož realizátorem
je společnost ASISTA s.r.o. „Připravili jsme pro toto období celkem 7 kurzů. Přihlásilo se do
nich přes sto účastníků a úspěšně je dokončilo devadesát procent z nich,“ informoval vedoucí
projektu Jaroslav Formánek. Od nového školního roku se pak dočkají učitelé z ostatních
regionů Ústeckého kraje. Kromě jiného také odstartují e-kurzy pro děti.
Pro školáky se proto v těchto měsících na 20 spolupracujících školách připravuje e-centrum
samostatného studia. Školská zařízení získala možnost doplnit své vybavení o notebook
s tiskárnou a dataprojektor – tato e-centra budou moci školáci využívat i ve svém volném
čase. Na některé školy už se technika dovezla, jinde se to plánuje během léta či se začátkem
školního roku v září. „My už máme e-centrum v podstatě připravené. V novém školním roce
bude pro žáky k dispozici,“ potvrdil Roman Ziegler, ředitel 8. Základní školy v Mostě. Ecentra na jedné straně vyřeší problém dětem, kterým rodiče nemohou pořídit vlastní počítač. I
oni tak budou moci nejen zkoušet autotesty a vypracovávat úkoly, ale budou moci rovněž
vstupovat na školní portál a účastnit se chatů či si zde založit osobní profil. „Na naší škole už
není moc žáků, kteří nemají doma počítač. Ale mohli bychom vybavení e-centra využívat i v
rámci výuky, a to pro využití u nepočítačových předmětů. Jsem přesvědčený, že tento systém
ve vyučování daleko předčí obyčejný magnetofon nebo videopřehrávač,“ vyjádřil svůj názor
Tomáš Holomek, který působí jako informatik na Střední škole AGC v Teplicích.
Spolupracující školy již v uplynulém období díky projektu OTEVŘENÁ ŠKOLA zprovoznily
zcela nové školní vzdělávací a informační portály. Na nový školní rok se kromě zřízení všech
dvaceti e-center chystá pokračování e-learningových kurzů pro učitele a následně pro žáky.
Harmonogram kurzů naleznou zájemci na www.otevrena-skola.cz. Všechny se konají
bezplatně, projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
ČR.
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