Základní informace o projektu
Projekt řeší specifické požadavky, potřeby učitelů a žáků v
Ústeckém kraji (ÚK) prostřednictvím systémového a
efektivního doplnění nabídky moderních, atraktivních a
dostupných forem vzdělávání pro cílové skupiny v ÚK.
Vzdělávací aktivity jsou v projektu řešeny atraktivní a
dostupnou formou eLearningových on- line kurzů v kombinaci
s prezenční výukou a jsou zaměřeny na motivaci cílových
skupin k zavádění a využívání ICT ve výuce i mimo ni, k
rozvíjení individuálních schopností žáka, na kooperaci a
komunikaci ve vztahu učitel - žák a na získání dovedností s
vytvářením, implementací a správou školních vzdělávacích
portálů.

Cíle projektu
•
•
•

•

realizace souboru aktivit zaměřených na zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i
učitele, a to i mimo vyučování,
zkvalitnění výuky na školách prostřednictvím zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání
s prvky e-Learningu, na rozvoj partnerství mezi školami v regionu Ústeckého kraje.
vytvořit podmínky pro kontinuální zvyšování kvality počátečního vzdělávání cílových skupin se
zaměřením na podporu individuálního potenciálu žáků, na oblasti rozvoje tvořivosti, řešení
problémů, vyhledávání a zpracování informací, využití nových technologií ve vzdělávání a na
rozvoj fungující kooperace ve vztahu učitel-žák.
reagovat na aktuální potřeby a progresivní trendy ve vzdělávání a doplnit znalosti a praktické
dovednosti cílových skupin v regionu, s vazbou na dlouhodobý záměr ÚK.

Dílčí cíle
•

realizovat cíle projektu za podpory 4 informačních seminářů, 28 e-Learningových kurzů, 42
prezenčních setkání, sérií společných ověřovacích aktivit učitel-žák, provozem E-center
samostatného studia, implementací školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů),
zpracováním ucelené metodické příručky a dalšími podpůrnými akcemi projektu.

Aktivity projektu
•
•
•
•
•

Zmapování aktuální situace ve školách, informační kampaň, motivace cílových skupin
Příprava obsahů a forem vzdělávacích a motivačních aktivit pro učitele
Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit pro učitele
Příprava obsahů a forem vzdělávacích a motivačních aktivit pro žáky
Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit pro žáky

•
•
•
•

Společné ověření v projektu nabytých znalostí učitele a žáka
Vývoj a implementace školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů)
Zřízení a provoz E-center samostatného studia
Zpracování ucelené metodiky

Popis typového on-line kurzu
Úvodní seminář (cca 3 hodiny)
Distanční samostudium (cca 1 měsíc)
Prezenční konzultační workshop (cca 3 hodiny)
Závěrečný seminář (cca 3 hodiny)

Vzdělávací on line kurzy pro učitele
Obsahy vzdělávacích aktivit pro učitele budou zaměřeny na:
• postupy při motivaci žáka k využívání nových metod ve výuce
i mimo ni, zaměřených na ICT a prvky eLearningu
• metodiku elektronického vzdělávání a praktické využití
elektronických subjektů v rámci jednotlivých aprobací a na
mezipředmětové vztahy
• pravidla vedení on line modulů a využití jejich možností pro
samostudium žáka
• odborné zvládnutí obecné administrace LMS systémů (např. Moodle, Unifor, Eden)
• odborné zvládnutí přípravy a správy školního vzdělávacího a informačního portálu
a) kurzy se zaměřením na motivaci žáka k využití ICT ve výuce i mimo ni a na metodiku on line
vzdělávání:
Metodika on line vzdělávání - premotivace učitele
Jak motivovat žáka - příklady, nástroje
b) kurzy se zaměřením na využití el. subjektů ve výuce i mimo ni, samostatná příprava žáka, vedení
on line kurzu
Jak pracovat s el. objekty ve výuce i mimo ni – mezipředmětové vazby
Využití eLearningu při samostatné přípravě žáka – autotesty, on line úkoly
Pravidla vedení on line kurzu – LMS systém, desatero tutora, úskalí el. komunikace, předcházení
problémům v komunikaci
c) kurzy zaměřené na přípravu a využití školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů)
Školní vzdělávací a informační systém – možnosti využití, vhodnost nasazení
Technické zpracování, implementace a správa administračního softwaru

Forma: tutorované eLearningové on line kurzy (délka cca 1 měsíc) se studijními oporami
(CD rom, prac. sešit), 1 kurz á 3 prezenční setkání (úvodní setkání, konzultační workshop
a závěrečný seminář)

Vzdělávací aktivity pro žáky/studenty
Obsahy vzdělávacích aktivit pro žáky budou zaměřeny na:
• motivaci žáka k využívání nových metod ve výuce i mimo ni,
především k osvojení si praktických dovedností s využitím ICT
ve výuce a při domácí samostatné přípravě
• osvojení si dovedností s administrací využitím LMS systémů pro
on line vzdělávání
• osvojení
si
praktických
dovedností
se
zpracováním
multimediálních prvků (fotografie, DVD, zvuk)
• praktické využití v projektu načerpaných zkušeností a dovedností pro práci na školním / třídním
portále, jeho správu a aktualizaci
a) kurzy se zaměřením na motivaci žáka k využití ICT ve výuce i mimo ni:
eLearning – pomocník ve výuce, zásady elektronické komunikace
Jak na úkoly on line
Autotesty jako příprava na písemku a zkoušení
b) kurzy se zaměřením na rozvoj IT gramotnosti žáků - zpracování multimediálních prvků, vytváření
multimediálních prezentací:
DJ za 10 dní
Natoč mě - zpracování fotografie a filmu
Jak na webové stránky
c) kurzy zaměřené na administraci školního portálu/třídní sekce
"Admin" - správce školního/třídního portálu – prezentujeme své výsledky
Forma: tutorované eLearningové on line kurzy, či jejich dílčí moduly v kombinaci s
běžnou frontální výukou ve škole popř. s aktuálními doplňujícími workshopy, se
studijními oporami (CD rom, prac. sešit)
Součástí každého kurzu bude závěrečné ověření znalostí.
Každý úspěšný absolvent vzdělávací aktivity/akce obdrží certifikát o účasti v projektu a o absolvování
konkrétního kurzu.

