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Děti budou sbírat z@vináče:
Musí zvládnout multimediální úkoly
ÚSTECKÝ KRAJ – Tvořivou soutěž, která ověří získané vědomosti žáků v oblasti práce se
školním portálem nebo audiovizuální technikou, odstartují už brzy realizátoři projektu
„Otevřená škola – moderní, atraktivní, komunikativní“.
Ţáci z dvou desítek škol Ústeckého kraje budou sbírat zavináče, neboli body prezentované
vizuálně symbolem známým z emailové komunikace. Body budou získávat za plnění úkolů, které
souvisejí s jejich absolvováním speciálních kurzů. Těmi prošli zdarma v projektu Otevřená škola,
který nabídl vzdělávání jako například „Dýdţejem za deset dní“, „Admin-správce
školního/třídního portálu“, „Natoč si mě“, „Jak na stránky www“, „Autotesty jako příprava na
písemku a zkoušení“, „E-learning pomocník ve výuce“ a „Jak na úkoly online“.
Na kaţdé škole nyní existují expertní týmy, které vedou proškolení učitelé a nyní i vybraní ţáci,
kteří se do kurzů zapojili. Týmy mezi sebou budou soutěţit.
Co bude patřit mezi dílčí zadání, jimiţ se budou zabývat několik příštích měsíců? Něco je stále
pod pokličkou a nyní se zvaţují úkoly jako například zaloţit si speciální profil na Facebooku,
umístit tam specificky zadanou galerii, propojit vlastní video z Youtube s článkem na školním
portálu i na sociální síť, natočit zvukovou anketu na speciální téma a sestříhat z ní to
nejzajímavější a toto opět umístit zadaným způsobem.
Na nejlepšího tvůrce úkolů čeká moderní netbook. O co největší mnoţství zavináčů budou bojovat
například Základní škola Na příkopech v Chomutově nebo tamní střední škola energetiky a
stavebnictví. Připojí se i školy z Března a Vejprt. Mostecko bude reprezentovat například
Základní škola V. Nezvala, Ústí nad Labem mimo jiné Základní škola Vojnovičova, Teplice
zastupují ze čtyř škol kupříkladu ZŠ Buzulucká a Střední škola technická AGC. Nechybí
Litoměřice, nebo Děčínsko, kde se profilují tři základní školy. Více informací bude postupně
zveřejňováno na www.otevrena-skola.cz. „Kurzy byly vytvořeny na základě analýzy potřeb a
aktuální situace na školách. Jakási soutěž je pilotním ověřením projektových aktivit v praxi,“
uvedl koordinátor aktivit Pavel Staněk.
Hlavním cílem realizovaných kurzů bylo především motivovat ţáky k vyuţívání nových metod ve
výuce i mimo ni, především k osvojení si praktických dovedností s vyuţitím ICT ve výuce a při
domácí přípravě na testy nebo plněním domácích úkolů. Školáci se naučili zpracovávat
multimediální prvky jako fotografie, DVD, zvuk a také si osvojili dovednosti s administrací
vyuţitím LMS systémů pro on line vzdělávání. Nyní by také měli dokázat načerpané zkušenosti
vyuţít pro práci na školním, respektive třídním portále, při jeho správě a aktualizaci.
Ţáci absolvovali e-learningové kurzy formou tutorovaného e-learningu, tedy přes počítač on-line
s tím, ţe jim byl nápomocen učitel jako tutor tedy jako „kantor na síti“, který poskytuje zpětnou
vazbu, řídí diskuzi ve virtuální učebně, radí a podobně. Učitelé z partnerských škol Ústeckého
kraje měli předtím moţnost absolvovat rovněţ tutorované kurzy jako například Jak pracovat s
elektronickými objekty ve výuce i mimo ni, Vyuţití eLearningu při samostatné přípravě ţáka,
Pravidla vedení on-line kurzu a podobně.

