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Sami učitelé se již mohou stát svým žákům
profesionálními tutory
Pedagogy bez ohledu na aprobaci zajímá školní informační systém
ÚSTECKÝ KRAJ – Někteří pedagogové v Ústeckém kraji už si zvládnou sami „řídit“ elearningový kurz pro své žáky – tedy fungují jako profesionální tutoři neboli on-line učitelé „na
síti“. Žáci tak pod jejich vedením mohou absolvovat zcela nově vytvořené e-kurzy jako
například „Dýdžejem za 10 dní“ nebo videokurz „Natoč mě“. Kantoři také projevují nebývalý
zájem o schopnost práce s informačním a redakčním systémem, samozřejmě v rámci školského
prostředí. Na všech spolupracujících školách v Ústeckém kraji už dnes také fungují plně
vybavená e-centra pro učitele i školáky. Vše v rámci projektu „Otevřená škola – moderní,
atraktivní, komunikativní“.
Pro velký zájem se dokonce znovu uskutečnil kurz „Školní vzdělávací a informační systém“,
realizovaný v prostředí Moodle, což je propracované prostředí určené pro tvorbu výukových opor a
elektronických kurzů. Lidé pracující v Moodlu mají k dispozici řadu částí - modulů pro sestavení
obsahu kurzů. Tvůrci kurzů mohou moduly nastavovat, uzpůsobovat dle potřeby a využívat je tak
v různých pedagogických situacích. „Opakovaný kurz se uskutečnil v termínu 19. listopadu až 16.
prosince. Nastoupilo do něj 24 lidí a 17 jej dokončilo úspěšně,“ doplnil Pavel Staněk, koordinátor
aktivit.
V tuto chvíli jsou již zpracované moduly pro žáky, připravené k nasazení na všech spolupracujících
školách. „Projektový tým všem školám připravil ´vlastní´ LMS Moodle a učitelé už umí LMS
obsluhovat, jelikož se to v minulém období naučili v kurzech pro učitele,“ upřesnil Pavel Staněk.
Kantoři jsou tedy připraveni sami tutorovat připravené kurzy pro žáky a nasadit je do běžné výuky.
„Ne všichni si samozřejmě vybrali všechno,“ podotkl Pavel Staněk.
Atraktivní kurzy pro školáky
Expertní tým připravil sedm zcela nových kurzů, a to DJ za 10 dní, Natoč si mě, Jak na stránky www,
Admin – správce školního/třídního portálu, E-learning pomocník ve výuce, Autotesty jako příprava na
písemku a zkoušení, Jak na úkoly online. „Učitelé si je mohou ze stránkách projektu www.otevrenaskola.cz stáhnout a naimportovat do svého školního vzdělávacího portálu,“ dodal Pavel Staněk.
Pro žáky se v projektu mimo jiné chystá ověření získaných znalostí, a to formou „soutěže“. V lednu
čeká přihlášené pedagogy kurz „Jak pracovat s el. subjekty ve výuce i mimo ni“ (od 7. do 28. ledna).
Dospěláci i mládež mohou pro zdokonalování v práci s ICT nebo pro absolvování e-kurzů využít plně
vybavená e-centra. Takzvaná E-centra samostatného studia na školách disponují novou IT technikou notebookem včetně operačního systému a kancelářského softwaru, dataprojektorem a některá z nich
také multifunkční tiskárnou se scannerem a faxem, a to na základě analýzy technické situace a zázemí
ve školách. Všechna centra jsou připojena k vysokorychlostnímu internetu. Budou provozována i po
ukončení projektu v rámci běžných aktivit škol.
Nyní, po dvou letech uskutečňování projektových záměrů, je zřejmé, že projekt Otevřená škola
opravdu nabídl vzdělávací nabídku a aktivity, o které je mezi kantory zájem a zvyšují atraktivitu
výuky, a to jak na základních, tak středních školách. Do konce projektu zbývá jeden rok. Podle
monitorovacích kritérií by se do aktivit mělo zapojit 280 pedagogických pracovníků a 370 žáků
základních a středních škol Ústeckého kraje. Již nyní je zřejmé, že hodnoty budou překročeny.
Kontakt pro další informace: Mgr. Pavel Staněk, koordinátor aktivit, tel. 736 630 980,
Mgr. Jaroslav Formánek, vedoucí projektu, tel. tel. 736 630 984, Email: press@educaweb.cz

