Evaluační web je součástí portálu www.e-gram.cz. Je
metodickou a informační pomůckou vedení školy při
volbě efektivní a v praxi ověřené softwarové aplikace, nezávisle na nosiči. Nejdete zde seznam aplikací, u kterých
se na pozitivním hodnocení shodují nejen odborníci a lektoři, ale především učitelé z praxe. Každý z vás, který s podobnou aplikací pracuje a nestydí se pod svůj názor
podepsat, má možnost se na takovém hodnocení podílet.
Školy tak dostávají poprvé reálnou možnost rozhodnout
o nákupu aplikace, která je skutečně prověřená v praxi.
Metodiku evaluace najdete na www.msmt.cz.

Evaluační web
informace pro školy a recenzenty

Školy, které mají zkušenost s uvedenou aplikací, mají na
druhé straně možnost informovat své kolegy o tom, jaká
aplikace se osvědčila v jejich vlastní školní praxi.

MŠMT poskytuje školám zařazeným v síti škol a školských
zařízení účelovou dotaci na nákup softwarových aplikací
vhodných pro výuku.
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Kde a jak se registrovat

Hodnotící škola

Jak vybírat software

K registraci do systému hodnocení výukových aplikací je určena Přihlašovací stránka (www. http://web26.
e-gram.cz). Zájemci o hodnocení softwaru (jak školy, tak odborní recenzenti) vyplní registrační formulář a následně obdrží
e-mailem přihlašovací jméno a heslo.

Škola, která má zkušenost s výukovým softwarem a chce se
na evaluaci podílet, se zaregistruje podle schématu uvedeného na protilehlé stránce (www.e-gram.cz). Po obdržení
hesla a loginu vstupuje do databázového pole, kde má přístup k jednotlivým recenzím. Ty jsou škole přiřazovány automaticky v okamžiku, kdy výrobce obdržel právo evaluovat
jednotlivou aplikaci. Vždy jsou uplatněny rozřazovací filtry
podle kategorie školy, věku, předmětů apod.
Hodnocení školy je škálované. Hodnotitel (každá škola) smí
hodnotit vybraný titul jen jednou. Správnost recenze potvrzuje po jejím ukončení samostatným schválením. Takto uložená recenze se poté zobrazuje v databázi správce.

Učitel
Pokud hledáte produkt pro svůj předmět, využijte jednotlivých kategorií na evaluačním webu. Najdete zde členění
podle typu školy, předmětu i věku žáků či studentů.

Od tohoto okamžiku jsou škola či recenzent oprávněni hodnotit výukový software.
Recenzent musí projít vstupním školením a podepsat písemné dokumenty, které jsou uveřejněny na
www.e-gram.cz. Vztah recenzenta k výrobci a administrativní postup tento stručný manuál neřeší.
Oprava údajů v databázi je možná přes
e-mail správce infogram@msmt.cz.
Při každém dalším přístupu na stránku uvádějí hodnotitelé již jen svůj login a heslo.

Jak hodnocení probíhá
Výrobce, který splnil všechny registrační povinnosti – prohlášení o shodě, prohlášení o licenci učitele, referenční vzorek,
žádost o evaluaci – má přístup k seznamu recenzentů, ze
kterých si vybírá dva odborné hodnotitele a označí je v databázi.
Od tohoto okamžiku mají tito recenzenti přístup k hodnotícím formulářům uloženým na evaluačním webu.
V databázovém systému recenzent vyplní recenzi a tu poté
potvrdí schválením. V tomto okamžiku se recenze zobrazuje
v databázi správce.

Kdy je evaluace ukončena

Ředitel
Tituly uvedené v Seznamu registrovaného softwaru na evaluačním webu jsou prověřeny odbornými recenzenty i hodnocením škol. V rámci projektu SIPVZ obdrží vaše škola prostřednictvím kraje a zřizovatele – u přímo řízených organizací
MŠMT a církevních škol pak z ministerstva – účelově určenou
dotaci.

Evaluační web může být užitečnou pomůckou pouze tehdy,
pokud ho za užitečnou pomůcku budou považovat sami
učitelé.

K rozhodnutí o zařazení výukové aplikace do
systému je nezbytných 5 hodnocení – 2 odborné
posudky a 3 hodnocení ze školského prostředí.
V případě kladného hodnocení titulu nadpolovičním
počtem hodnotitelů je tento zobrazen v základní databázi
výukového softwaru, ve které je možno volně jednotlivé
tituly prohlížet. Učitel či ředitel tak dostávají hodnocení
složené ze tří částí – výrobce – recenzenta – školy.

Proč to všechno?
Hodnocení lektora je k dispozici jako psaná strukturovaná recenze, zatímco hodnocení školy se bude zobrazovat v grafické podobě. Uživatelé webu mají k dispozici poměrně komplexní pohled na příslušnou výukovou aplikaci. Pokud k tomu
výrobce poskytne vzorek na vyzkoušení, má ředitel i učitel
velmi dobrou možnost investovat vázané prostředky opravdu
efektivně a účelně do titulů, které nacházejí dobré uplatnění
ve škole. V nejbližší době pak bude součástí tohoto webu
i hodnocení některých dalších aplikací s odkazy na obdobné
zahraniční moduly.

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

Kontaktní mail: infogram@msmt.cz

