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Zpravodajství

K úspěšnému složení zkoušek dětem pomohou kroužky nebo internetové kurzy
Pelhřimov – Zájemci o testování počítačové gramotnosti běžně platí kolem šesti set korun za index,
zhruba osmdesát korun za certifikát a dále stovku za každý modul, kterých je potřeba splnit celkem
sedm.
Děti ze Základní školy Osvobození v Pelhřimově mají však nyní během docházky na druhý
stupeň šanci absolvovat některé ze čtyř základních modulů, takzvaného ECDL Startu, zcela zdarma.
Uvítají to žáci šestého až osmého ročníku, kteří s testy ECDL začnou, ale ne již tolik žáci
posledního ročníku. Projekt totiž předpokládá testování pouze jednoho modulu v jednom roce.
„U žáků devátého ročníku se zřejmě nepodaří využít plně výhody, které projekt škole přináší, neboť se
zde setkává dosavadní systém placený žáky se systémem financovaným z prostředků Evropského
sociálního fondu. Každopádně se budeme snažit, aby děti měly testů při odchodu na střední školu co
nejvíce“ upřesnila ředitelka Vladimíra Madronová. Testování se uskuteční v květnu a červnu příštího
roku. Pro žáky devátých tříd je to poslední možnost v testech pokročit. Polovina z nich se již testování
zúčastnila.
Žáci moc velký zájem neprojevili
Jednadvacet žáků má hotový jeden modul a čtyři po dvou modulech. Podle Madronové jim byly další
zkoušky loni nabízeny, ale žáci o ně neprojevili velký zájem.
S tím nesouhlasí bývalý třídní učitel současné 9. B Václav Šlajchrt. „Děti si další modul chtěly
dodělat, problém byl v přípravě na testování. Aby se ušetřilo na platech, byla ve škole zřízena nová
počítačová učebna, kam se vejde víc než dvacet žáků. Třídy se tak nemusejí dělit na dvě skupiny, aby
se k počítačům vešly. V nové učebně je nainstalována sada Microsoft Office 2007, přičemž se mělo
testovat na 2003, které seznačně liší.
Navíc se vyskytly potíže s přihlašováním, což přípravu ještě zdrželo,“ vysvětlil učitel, proč
nebyl dodržen plán. Podle něj totiž děti měly zvládnout v sedmé třídě Word, v osmé Powerpointa v
devítce Excel.
„K tomu by si dobrovolníci mohli přidat čtvrtý modul, aby měli hotový ECDL Start,“ dodal
Šlajchrt. Podle učitelova názoru není pravděpodobné, že za současné situace deváťáci vše stihnou.
Ředitelka se nedostatečné přípravy nebojí. „Tři hodiny informatiky týdně by měly deváťákům
poskytnout znalosti potřebné k absolvování testů. Příležitost k tomu na konci roku mít budou,“ uklidnila
obavy. Projekt navíc přináší některé změny. Testovat se začne v novém prostředí Microsoft Office
2007.
Lišit se bude tedy i příprava žáků. Budou vypracovány nové metodiky, pracovní listy a
vytvořen e-learningový kurz.
Pomohou také přípravné kroužky
Čtyři učebny školy budou vybaveny novým bezdrátovým testovacím zařízením ActiVote, které také
bude žáky na závěrečný test systematicky připravovat.
Od ledna škola plánuje spustit kroužky, které mají děti na takzvaný řidičák na počítač připravit.
Jestli je využijí i žáci posledního ročníku, se teprve uvidí.
„Zatím se moc připravené na testy necítíme,“ postěžovaly si holky z 9. B, které si nepřály
uvést jméno.
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