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JAK NA TO?

Další informace:

Nejste-li si jisti, zapojujte ICT postupně jen


do některých činností ve výuce.


Najděte si spojence – kolegu/kolegyni, plánujte

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků. Metodická příručka.
Praha: VÚP, 2011. Dostupné z WWW:
www.vuppraha.cz v Dokumentech ke stažení
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hodiny společně a konfrontujte svoje zkušenosti.
ICT vám dávají možnost být v kontaktu s kýmkoli
na světě!


Ptejte se na rady školního ICT metodika, hledejte

Gramotnosti ve vzdělávání. Soubor studií. 2011.
Dostupné z WWW:
http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2011/06/Gramotnosti_ve_vzdelavani_
soubor_studii1.pdf
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Rozvíjíme ICT
gramotnost žáků
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inspiraci a pomoc na Metodickém portálu rvp.cz

a jinde na internetu.


Domluvte se na spolupráci s učitelem ICT – pokud

ve vaší třídě probíhá současně výuka ICT. Je velmi
pravděpodobné, že vaši iniciativu uvítá a bude
hledat způsoby, jak vaše hodiny propojit. Připravte
se ale na to, že i vy budete muset svou výuku
přizpůsobit.


Ověřte si svůj plán hodiny (bloku hodin, projektu)

v následujících sedmi bodech. Na každou otázku

byste měli znát odpověď – měli byste být
připraveni na situaci, kterou otázka navozuje.

Využijte našich sedm záchytných bodů
při plánování výukových aktivit s ICT.
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Gramotnosti ve vzdělávání. Příručka pro učitele. 2010.
Dostupné z WWW:
http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2011/03/Gramotnosti-vevzdelavani11.pdf

Minimetodika VÚP

Učitel v informační síti. Sborník příspěvků z národní
konference Metodického portálu pořádané 10. listopadu
2010 v Brně. Dostupné z WWW:
http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2011/03/Ucitel-v-informacni-siti.pdf
Informační a komunikační technologie ve škole. Příručka
pro vedení škol a ICT metodiky. 2009.
Dostupné z WWW:
http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2010/02/ICT_ve_skole.pdf
Metodický portál http://rvp.cz

100

95

75

25

Jak naplánovat výuku, ve které
budou žáci pracovat s ICT
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Stručný průvodce plánováním výuky, ve které budou
žáci používat ICT. Je určený především učitelům základních škol, využitelný ve všech předmětech pro
přípravu jednoduchých aktivit i náročných projektů.

75

95

25

Minimetodika – metodická podpora pro učitele.
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Vydal NÚV, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10,
divize VÚP, Senovážné náměstí 1588/4, 110 06 Praha 1.
Praha 2011.
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FORMULACE ZADÁNÍ

POSOUZENÍ VYHLEDANÝCH INFORMACÍ

Žáci by měli být schopni objasnit, co je jejich
úkolem.

Učitel je ten, kdo vede žáky k dovednosti
posoudit, zda získali přesnou a úplnou informaci,
kterou potřebují k vyřešení daného problému,
ke své další práci.


Bude třeba, aby žáci vyhledali další informace?


Jak žáci posoudí, zda vyhledali potřebné, relevantní

75

Přijdou na to, nebo jim napovíte?

Komu a k jakému účelu je určen výstup úkolu?
25
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Dokážou žáci formulovat potřeby zamýšleného
publika? Pokud ne, jak je zjistí?

Jaké nástroje a zdroje (digitální/tradiční) máte

k dispozici?
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Formulujte úkol tak, aby vycházel z kontextu zkušeností žáků, měl
konkrétní výstupy, činnosti odpovídaly úrovni žáků i vymezenému
času, aby bylo jasné, ke kterým činnostem mohou žáci využít ICT.
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VYHLEDÁNÍ ZDROJŮ

Hledat informace znamená hledat odpovědi na
otázky.

Dokážou žáci formulovat konkrétní otázky, na které

je nutné hledat odpovědi?

Znají žáci vhodné metody a strategie vyhledávání

pro daný úkol, dokážou je použít? Vědí žáci, jak
vyhledávat bezpečně a účinně online?

Kde budou žáci hledat odpovědi (lidé, články,
časopisy, knihy, knihovny, webové stránky, sociální
sítě, další média, v terénu)?

Mají žáci znalosti a dovednosti potřebné ke
shromáždění informací (nahrát rozhovor, vyhledat
v textu, v encyklopedii, vyfotografovat, nafilmovat,
stáhnout z webové stránky, vložit do dokumentu,
stáhnout do počítače...)?
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Poskytněte vždy žákům výchozí zdroje: odkazy na webové stránky,
literaturu, časopisy ad., ve kterých mohou nalézt pro sebe
srozumitelné odpovědi.

informace a zda pocházejí z hodnověrných zdrojů?

Budou žáci získané informace dále upravovat

a zpřesňovat, nebo je jen vyjmou a vloží?

Vědí žáci, co je autorské právo a co je plagiátorství?
Jděte žákům příkladem a používejte ve svých materiálech obrázky,
videa, zvukové záznamy ad., které pocházejí z volně využitelných
zdrojů, citujte.
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VLASTNÍ TVORBA

ICT by měly být pomocníkem, a nikoli překážkou
při tvorbě vlastních, originálních děl.

Jaké oborové a jaké ICT dovednosti žáci mají, jaké

budou rozvíjet, kdo jim pomůže?

Dokážou žáci použít vhodné ICT a zdůvodnit výběr?

Budou žáci výsledky své práce veřejně
prezentovat? Jaké prostředky, jaké výstupy jsou
vhodné pro daný účel a publikum, dokážou žáci
zdůvodnit jejich výběr?
Věnujte se na počátku procvičení dovedností, které žáci budou
nezbytně potřebovat. Nepřeceňujte jejich ICT dovednosti. Čas,
který tomuto úvodu věnujete, se vám při další práci bohatě vrátí.
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MOŽNOSTI KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Umět využít ICT ke komunikaci a spolupráci patří
v dnešním světě k nezbytným dovednostem.

Budou žáci pracovat samostatně, spolupracovat

spolu navzájem, nebo s někým jiným? Ve kterých
fázích a jak?

Budou ke spolupráci či komunikaci využívat ICT?

Dokážou si žáci vybrat vhodné digitální nástroje
k výměně informací a nápadů, ke spolupráci

s ostatními při práci na úkolu, publikaci své práce?

Vědí žáci, jak se chovat bezpečně a zodpovědně
online a koho požádat o pomoc, pokud jim bude
něco při práci v online prostředí vadit či je
znepokojí?
Možnost komunikovat a spolupracovat online se dá výborně využít
při výuce! Zkuste najít školy, třídy, učitele či osobnosti mimo školu,
které byste do své výuky zapojili.
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RÁMEC HODNOCENÍ

Cílem je vést žáky k dovednosti samostatně
posoudit, zda se jim podařilo dosáhnout
stanoveného cíle (splnit úkol) a na jaké úrovni.
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Jaké jsou požadavky a jaká jsou kritéria hodnocení?

Dokážou žáci posoudit, zda odpovídá výsledek

zadání a zda byla jejich práce na úkolu efektivní?
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Dokážou žáci vyhodnotit, které postupy použijí

i příště a které postupy se ukázaly jako
problematické a pro plnění úkolu nevhodné?
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Tvrdým oříškem při využívání ICT je rozhodnutí, který nástroj, jaký
postup je k dané činnosti, při řešení daného problému nejvhodnější. Dejte žákům v závěru prostor, aby diskutovali o svých
postupech při plnění úkolů a sdělovali si svoje zkušenosti.
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ROLE UČITELE

Zdaleka ne všechny činnosti a postupy musí
ve výuce řídit a určovat učitel.

Vůdce. Které činnosti a výstupy budete určovat?

Které činnosti žáků budete řídit, v čem je přímo
povedete?

Průvodce. Které činnosti a výstupy budete žákům
navrhovat, ukazovat možné výhody a nevýhody
a dávat jim na výběr?

Podporovatel, rádce. Ve kterých činnostech budete
žáky podporovat v samostatné volbě způsobu
řešení úkolu a v samostatné volbě vhodných
nástrojů?
Svou roli a míru zásahů do činností žáků si stanovujte pro různé
fáze výuky promyšleně. Někdy je namístě přímé řízení, někdy je
dobré dát žákům prostor k vlastní volbě a následně k diskuzi
a obhajobě zvolených řešení.

100

95

75

25

5

0

