Organizace ověření znalostí

Školení v oblasti Z mohou provádět pouze vybraná školicí pracoviště. Jejich průběžně aktualizovaný seznam je zveřejněn na
www stránkách MŠMT a na portálu E-gram.

Ověření znalostí probíhá v prostorách školicího pracoviště. Případně
po dohodě mezi vybraným školicím pracovištěm a vedením školy, ze
které je více účastníků, může ověření znalostí probíhat v jejích prostorách, pokud tato má odpovídající technické a programové vybavení.
Pedagogický pracovník si může vybrat dle vlastního uvážení jednu
ze dvou forem ověření: znalostní test s výběrovou odpovědí
nebo praktické ověření.

Školení probíhá v prostorách vybraného školicího pracoviště. Po
dohodě mezi tímto pracovištěm a vedením školy, ze které je
více účastníků školení, může školení probíhat přímo v prostorách školy, pokud tato má odpovídající technické a programové
vybavení.

SIPVZ
STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA
VE VZDĚLÁVÁNÍ

Test s výběrovou odpovědí
Počet účastníků školení může být maximálně 15 v jednom běhu
a musí být dodržena podmínka, že každý účastník má k dispozici
počítač.
Časová dotace je stanovena na 25 vyučovacích hodin (po 45
minutách) a školení musí být ukončeno do 4 měsíců od svého
zahájení. Časovou organizaci si stanoví vybrané školicí
pracoviště.
Zájemci o školení se přihlašují u vybraného školicího pracoviště vyplněním předepsaného formuláře. Vzorový formulář je umístěn na
www stránkách MŠMT a na www.e-gram.cz.

Studijní materiály
Vybrané školicí pracoviště je
povinno vybavit účastníky
školení odpovídajícími
studijními materiály. Pro
danou oblast existuje celá
řada učebních textů a interaktivních kurzů. Většina je dobře použitelná. Liší se jen mírou podrobností,
metodou výkladu a tím, jakého čtenáře
předpokládají.

Test se skládá z 30 náhodně vybraných otázek a pro úspěšné splnění
testu je nutné zodpovědět správně 18, tj. 60 % z nich. Doba trvání
testu je 60 minut. Vybraná školicí pracoviště obdrží vzorovou sadu
otázek.
Pokud se vyskytují v testu otázky s vyšším počtem správných odpovědí, bude stačit vybrat pouze jednu z nich, nikoliv všechny.
Vzorové otázky jsou zveřejněné v elektronické studijní příručce na
www.e-gram.cz.

ICT vzdělávání
pedagogických pracovníků
Oblast Z – Základní uživatelské
znalosti

Praktické ověření
Praktické ověření se skládá z několika úkolů na ověření základních uživatelských dovedností. Úkoly mohou být rozdílně náročné,
proto každý má jiné bodové hodnocení. Celkový počet bodů je 30,
pro úspěšné splnění praktického ověření je nutné dosáhnout alespoň 18 bodů. Vzorové příklady jsou zveřejněny na portálu E-gram.
Školicí pracoviště si budou modifikovat vzorové příklady podle
vlastních podmínek.

W W W. E - G R A M . C Z
MŠMT-SEKCE STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
JERUZALÉMSKÁ 12, 110 00 PRAHA 1

W W W . E - G R A M . C Z

ICT vzdělávání pedagogických pracovníků

Organizační pokyny

06/2003

Cíle přípravy v oblasti Z

Získání certifikátu úrovně Z

Pojetí výuky

Hlavním cílem přípravy úrovně Z je motivovat pedagogické pracovníky k efektivnímu použití počítače ve škole
i doma. Za základní uživatelské znalosti se považuje:

Pedagogický pracovník vybavený uvedenými dovednostmi
může získat certifikát úrovně Z třemi různými způsoby:

Výuka má probíhat s využitím programového vybavení, které mají
učitelé na škole skutečně k dispozici, a neměla by zdůrazňovat specifika použitého programového vybavení ani
jeho jednotlivých verzí. Lektoři si musí uvědomit,
že cílem není učitele zastrašit ani jinak stresovat, ale naopak motivovat je k tvořivému
využívání ICT. Je zcela přirozené, že všichni nedosáhnou stejné úrovně znalostí a dovedností,
je však nutné, aby získali schopnost pomocí manuálů a systému nápověd zvládat i nové úkoly.

• základní přehled o počítači a počítačové síti, porozumění
základní počítačové terminologii
• práce s operačním systém a v počítačové síti (přihlášení se,
správa souborů, práce s aplikacemi)
• základy práce s textovým editorem
• využívání elektronické pošty
• základy práce s www prohlížečem, a to včetně zkušeností
s vyhledáváním informací
• uvědomění si, že není třeba ovládání programů znát zpaměti,
ale je nutné mít schopnost orientace v systému nápověd
• obeznámení s vybranými příklady běžného výukového programového vybavení
• poznání, že ovládání aplikací v grafickém prostředí je dnes
podobné a většinou se dá modifikovat podle přání uživatele

1. Školení ukončené ověřením znalostí je určeno pro úplné
začátečníky, kteří nemají žádné zkušenosti s obsluhou
počítače. Pedagogičtí pracovníci absolvují
školení a musí úspěšně složit test
či projít praktickým ověřením
znalostí.
2. Absolvování pouze testu či praktického
ověření znalostí je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří již získali potřebné znalosti a dovednosti
samostudiem nebo jiným způsobem.
3. Administrativní udělení. Pedagogičtí pracovníci, kteří již
absolvovali jiný typ ICT vzdělávání, mohou požádat o administrativní udělení certifikátu. Uznávají se následující formy ICT
vzdělávání:
• Absolvování vysokoškolského předmětu zaměřeného na ICT
a ukončeného zkouškou – ta nesmí být starší sedmi let.
Prokazuje se zápisem v indexu.
• Absolvování testů ECDL. Prokazuje se osvědčením ECDL
Start nebo ECDL Certifikát.
• Absolvování ICT vzdělávací akce akreditované MŠMT
v rámci DVPP. Prokazuje se osvědčením.

Obsah školení
•
•
•
•
•
•

Počítač (2 hodiny)
Operační systém (7 hodin)
Výukové programové vybavení (2 hodiny)
Textový editor (9 hodin)
Internet (3 hodiny)
E-mail (2 hodiny)

Uváděné hodinové dotace jsou jen orientační (byly ale v kurzech
začátečníků ověřeny). Protože jsou lektoři z velké většiny sami učitelé, lze věřit, že vyberou v rámci možností podle profilu účastníků
kurzů optimální řešení.
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