Projekt, který podpořil metodiky v Ústeckém kraji,
se chýlí ke konci
Sérii mobilních aplikací pro výuku několika základních vyučovacích předmětů už mohou učitelé i žáci stahovat na
Google Play. Pokud byli zapojeni do projektu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ČINNOST
PŘEDMĚTOVÝCH METODIKŮ NA ZŠ V ÚSTECKÉM KRAJI (zkráceně METODIK, CZ.1.07/1.3.49/02.0009), mohou si
k tomu nyní dokonce zdarma půjčit tablet. To je jeden z aktuálních střípků z výstupů projektu, který v červnu končí.
V projektu, který je podpořen v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se podpořilo celkem
219 mužů a žen ze základních škol v Ústeckém kraji (plán byl 204), z toho 208 úspěšně*. Původně plánovaných 15
workshopů na školách se navýšilo na 19.
Učitelé a učitelky měli možnost absolvovat prezentační praktické semináře, metodická setkání, náslechové hodiny
nebo projít e-learningovými kurzy, vytvářenými samotnými pedagogy. Vše se týkalo metodické činnosti obecně,
zejména se zaměřením na 6 předmětů – M, Čj, Z, D, Ch, Aj.
V rámci všech aktivit dominovalo zaměření na využití mobilních technologií na základních školách a reflektování
aktuálních trendů v potřebách pedagogů a pedagožek z oblasti metodiky a ICT. Z tohoto důvodu se uskutečnilo i 5
tematických jednodenních praktických seminářů – např. na téma Cloud computing, Google nástroje pro ZŠ
nebo Předmětové komise na ZŠ – struktura, organizace, fungování.
Jedním z hlavních smyslů však bylo síťování předmětových metodiků a práce předmětových komisí v rámci
základních škol a následně další šíření vzdělavatelnosti předmětových metodiků s podporou moderních
didaktických výstupů, realizovaných díky projektu Metodik. Důležitým aspektem bylo, že předávání zkušeností a
metodicky správného nasazení technologií ve výuce na ZŠ probíhalo z učitele na učitele.
Projektový tým vytvořil 14 nových produktů, z toho 7 s komponentou ICT. Zorganizoval 12 vzdělávacích
náslechových hodin s podporou 6 nově vytvořených mobilních vzdělávacích aplikací.
E-learningové kurzy, akreditované pro učitele a učitelky v rámci DVPP, byly zaměřené například na Využití mobilních
technologií na II. stupni v zeměpise, dějepise nebo chemii, angličtina byla připravena pro oba stupně; jeden byl
mezipředmětový – tématem byla Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií. Kurzy jsou umístěné
na portálu www.metodik.eu v autorském systému Moodle.
V kurzech se používaly aplikace, které vznikly přesně dle požadavků z praxe konkrétních učitelů pro konkrétní
stupeň a jejich předmět. Mnozí učitelé bez patřičného technologického zázemí s nimi mohli nyní v červnu pracovat i
díky tomu, že byla dodatečně zařazena další aktivita – zapůjčení pořízených tabletů a jejich příslušenství dalším
učitelům zapojených škol s realizací metodického setkání, kde byly prakticky předávány zkušenosti dobré praxe, a
to metodou "učitel učí učitele".
V současné době je také již zpřístupněno 5 mobilních aplikací (Aj, ČJ, Ze, Ch a Dj) v obchodě Google Play pro
všechny zájemce, kteří si je mohou volně stáhnout do svých mobilních zařízení s OS Android. Matematika se objeví
do konce tohoto měsíce.
* Údaj k 13. červnu 2014
Projekt realizuje od září 2012 do června 2014 Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p. o.
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.METODIK.EU.
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