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D O L AV I C !
Konec školního roku je za námi a učitelé si užívají zasloužených prázdnin. Ale
ještě než se rozmysleli, co s tou Aničkou
a co s tím Karlíkem, jestli přimhouřit
oko nebo být tentokrát přísnější, dorazily v prvním týdnu měsíce června na
školu ministerské pokyny. Tentokrát k
zahájení počítačového školení v rámci
projektu P I - Informační gramotnost.
STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA – CÍLE A PROJEKTY
Pro ty, kteří vývoj událostí nestačili sledovat si dovolíme
rychlou rekapitulaci. 10. dubna 2000 přijala vláda České
republiky usnesení č. 351, kterým schválila Koncepci
státní informační politiky ve vzdělávání (SPIVZ).
Koncepce formuluje cíle v těchto oblastech :
a) informační gramotnosti učitelů a studentů,
b) informační gramotnosti občanů,
c) zaměstnanců veřejné a státní správy,
d) pracovníků ve zdravotnictví a knihovnictví.
SIPVZ byla rozdělena do tří základních projektů: Projekt
I - Informační gramotnost, Projekt II - Vzdělávací software a informační zdroje a Projekt III - Infrastruktura.
Všechny projekty budou realizovány během let 2001 až
2005.
Problematika přípravy učitelů v počítačových dovednostech byla rozdělena do následujících oblastí:
●
základní uživatelské znalosti
●
školení poučených uživatelů
●
příprava ICT koordinátorů
●
školení specifických znalostí
Tolik rekapitulace.
ŠKOLENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
V ministerských pokynech s názvem Instrukce ředitelům škol k zahájení a provádění školení učitelů
v základní znalostní úrovni Z v rámci projektu
P I - Informační gramotnost, se uvádí, že pro úroveň
Z jsou připraveny dva typy školení : Z0 (úplní začátečníci, kteří nikdy nepracovali s počítačem) a Z1 (začátečníci, kteří zvládnou start PC a práci s počítačovou myší).
Osnovy obou školení byly zveřejněny na internetové
stránce Ministerstva školství ČR, www.msmt.cz.
Oba typy školení poskytnou stejnou výstupní znalostní
úroveň a cena obou typů školení (Z0, Z1) bude
2.100,-Kč. Náplň kurzů je rozvržena na 25 hodin. Školení by mělo proběhnout maximálně v době 4 týdnů.
Osnovy školení jsou také uvedeny na internetové stránce
www.msmt.cz. Pro úroveň Z0, úplní začátečníci, se
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předpokládá, že první 3 hodiny budou věnovány tzv. Prvním krokům s počítačem, 8 hodin se bude probírat
systém MS Windows 2000, 8 hodin textový program MS
Word 2000 a 5 hodin Internet a elektronická pošta programu MS Outlook Express. Osnovy pro úroveň Z1 se liší
v tom, že jsou zařazena doplňující témata do problematiky MS Word 2000 na úkor úvodních kapitol.
Na závěr školení se každý učitel podrobí testování znalostí. Na testování bude vyhrazena 1 hodina navíc.
ECDL – ANO ČI NE ?
V Plánu I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání se hovořilo o tom, že školení bude
završeno testováním ECDL (European Computer Driving
Licence) tak, aby učitelé získali mezinárodně platný certifikát ECDL Start. V ministerských pokynech z června se
ale o testu ECDL nehovoří, je pouze zmíněn test výstupních znalostí Z, který bude uložen na internetovém serveru. Po úspěšném složení výstupního testu znalostí Z
obdrží učitel osvědčení o absolvování kurzu. Toto osvědčení bude podmínkou pro zařazení učitele do vyšších
forem školení.
Učitelé si mohou se souhlasem svého ředitele vybírat
mezi 714 školícími středisky, včetně 32 středisek vysokých škol. Následující tabulka uvádí počet školících středisek v jednotlivých krajích.
OD SRPNA DO LISTOPADU
Kontaktovali jsme několik certifikovaných středisek
a zjišťovali, zda se podaří uskutečnit některá školení ještě
v letních měsících. Záporných odpovědí bylo více než
těch kladných, ale například SPŠ stavební v Plzni
(http://www.spsstav.cz) nebo Manažerská akademie - soukromá střední škola Beroun
(http://www.maberoun.cz) věří, že se podaří některé
kurzy v létě uskutečnit.

POČET ŠKOLÍCÍCH ORGANIZACÍ

Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Vysočina
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Praha
Ústecký
Zlínský

8
44
11
52
31
12
59
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26
36
59
43
41

Po úrovních Z0 a Z1 budou pravděpodobně v roce 2003
následovat školení úrovně P (poučení uživatelé) a dále
školení úrovně S (školení specifických znalostí). A pro
školení specifických úrovní se překvapivě počítá se složením všech sedmi modulů ECDL.
Podle ing. Drahomíra Fránka, vrchního ředitele sekce
státní informační politiky ve vzdělávání, jsou metodiky
pro úrovně P a S přichystány a vše se bude odvíjet od
výše finančních prostředků, které vláda uvolní.
Předpokládá se, že školení Z0 a Z1 začnou v září, ale
některá střediska určitě nabídnou i prázdninové termíny.
Všem učitelům přejeme úspěšné absolvování školení i
závěrečných testů. Podrobnější informace naleznete také
na internetových stránkách České školy www.ceskaskola.cz, kde je prostor k vyjádření názorů na školskou
problematiku.
oc, foto počítačové učebny firmy GOPAS J. Jiřička
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