Akční plán „Škola pro 21. století“

řízení a plánování

Profil Škola21: difuzní model pro integraci moderních technologií
1. začínáme

2. máme první zkušenosti

3. nabýváme sebejistoty

4. jsme příkladem ostatním

Vize pouze na úrovní pořízení
a správy vybavení (HW+SW).

Na vizi integrace ICT do výuky
pracuje jen omezená skupina
učitelů.

Koncept integrace ICT je plně
zahrnut do celoškolní politiky.

Vize je plně rozšířena a sdílena
celou školou včetně žáků. Je aktivně
ověřována každodenní praxí.

ICT plán

Plán se soustředí na počty
a rozmístění počítačů, dostupnost
a rychlost připojení, potřebné
programové vybavení.

Plán je vyvíjen specializovaným
týmem. Jeden učitel nebo skupina
učitelů přebírá iniciativu, přípravu
i realizaci Plánu ve škole.

Plán je komplexně integrován do
celého ŠVP. Proces je aktivně
podporován vedením školy
a akceptován všemi zaměstnanci.
Existuje funkce koordinátora
s jasně definovanými povinnostmi
a zodpovědností.

Učitelé implementují Plán do
každodenních výukových činností.
Zaměstnanci i žáci se aktivně
zapojují do hledání nových
inovativních postupů a metod
práce.

integrace

Pozornost je zaměřena především
na osvojování základních ICT
dovedností učitelů i žáků.

Pozornost je zaměřena na podporu
integrace využití ICT ve všech
částech školy.

Pozornost je zaměřena na
komplexní integraci ICT a na
zkoumání nových a efektivnějších
přístupů k ICT.

Pozornost je zaměřena na podporu
a prosazení na žáka orientovaného
přístupu umožňujícího vlastní řízení
vzdělávacího procesu.
Politika školy je přizpůsobena
inovativnímu využití ICT
a usnadňuje rozvoj etického
a odpovědného přístupu
k technologiím.
Škola má implementován plně
inkluzivní model využití ICT
(případně i dalších specializovaných
pomůcek) dovolující každému
žákovi rozvoj podle individuálního
vzdělávacího plánu.

vize školy

akceptace
přijaté
politiky

Škola nastavuje pravidla využití ICT
včetně mobilních telefonů
a přístupu do internetu.

Škola svou politiku v oblasti ICT
upravuje v souladu se zájmy
zaměstnanců, žáků, rodičů
i zřizovatele a po domluvě s nimi.

Škola průběžně vyvíjí a schvaluje
svou politiku v oblasti ICT
prostřednictvím opakujících se
jednání a porad se zaměstnanci,
žáky, rodiči a zřizovatelem. Všichni
zúčastnění jsou obeznámeni
s obsahem.

specifické
vzdělávací
potřeby

Případy využití ICT jako pomocného
nástroje pro výuku žáků se
specifickými potřebami
(nepřítomnost, špatné výsledky,
dysfunkce apod.) existují, ale
nejsou koordinovány.

Využití ICT je obecně zaměřeno
především na hledání vhodných
výukových zdrojů a na podporu
výuky všech žáků bez rozdílu.

Škola podporuje zavádění různých
metod implementace ICT s cílem
usnadnit žákům odlišných
vlastností a specifických potřeb
dosažení výukových cílů.
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ICT ve školním vzdělávacím programu
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Učitelé mají jen nejasné povědomí

porozuměn
o tom, jak může ICT zlepšit kvalitu
í učitelů
výuky.

Učitelé si určují vlastní metody
Malé množství učitelů rozumí tomu Většina učitelů chápe jak integrovat integrace ICT do vzdělávacího
jak integrovat ICT do ŠVP.
ICT do ŠVP a zlepšit kvalitu výuky.
programu a umějí je aplikovat
v praxi.

Plánování využití ICT se týká
především aktivit zaměřených na
osvojení ICT dovedností žáků.

Plánování zahrnuje přípravu učitelů
Učitelé detailně plánují způsoby
a orientuje se převážně na využití
integrace ICT do vlastních
ICT ke zdokonalování tradičních
výukových aktivit.
forem výuky skupin i jednotlivců.

Škola nejen integrovala ICT do
výuky, ale věnuje čas též
soustavnému hledání dalších
možností zdokonalení stávajících
postupů.

zkušenosti
učitelů

Učitelé využívají ICT převážně bez
přímé souvislosti s výukou.

Učitelé využívají ICT tak, aby žáci
Učitelé využívají ICT jak pro
měli možnost se vzdělávat formou
plánování výuky, tak i jako nástroj
konstruktivně pojatých
podporující jejich výukovou činnost. předmětových i mezipředmětových
aktivit.

Výukové metody využívající ICT jsou
orientovany na žáka. Všude ve
škole je možno spatřit důkazy
autentických, na poznávání
orientovaných aktivit a spolupráce.

zkušenosti
žáků

Žáci využívají ICT při vyučování
pouze příležitostně.

Žáci využívají ICT při vyučování
pravidelně.

Žáci využívají ICT při vyučování
pravidelně a navíc při tom
spolupracují jak se žáky z vlastní
školy, tak z jiných škol.

ICT žákům pomáhají v učení i při
hodnocení jejich výukových
výsledků (např. tvorbou vlastních
digitálních obsahů či e-portfolií).

specifické
vzdělávací
potřeby

Učitelé si uvědomují, že ICT může
pomáhat žákům se specifickými
(mimořádnými) potřebami.

Učitelé využívají ICT cíleně
k podpoře výuky žáků, kteří mají
krátkodobě nebo dlouhodobě
problémy.

Učitelé využívají diagnostických ICT
nástrojů ke sledování výukových
výsledků žáků tak, aby snadněji
odhalili vznikající problém a mohli
ho vhodným způsobem řešit.

ICT jsou plně integrovány do výuky
na všech úrovních a umožňují
komplexně realizovat individuální
vzdělávací plán u každého žáka
školy.

příprava
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profesní rozvoj
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Učitelé mají potřebu soustavného
profesního rozvoje, jíž uspokojují
Většina učitelů má zájem o profesní Většina učitelů se účastní nejen
prostřednictvím aktivního zapojení
růst v oblasti ICT a zúčastňuje se
celoškolních a hromadných akcí, ale do pracovních skupin (typicky
vzdělávacích akcí.
vzdělává se též individuálně.
online), vytvářejí si osobní kontakty
a seznamují se s aktuálními
výzkumy.

uvědomění
a zapojení

Jen někteří učitelé mají zájem
vzdělávat se v oblasti ICT.

plánování

Zainteresovaní jedinci si určují
Potřeby profesního rozvoje
potřeby pro svůj rozvoj v oblasti ICT v oblasti ICT určuje všem
sami.
zaměstnancům vedení školy.

Školní ICT tým ve spolupráci
s metodikem ICT připravuje
program profesního rozvoje
v souladu s potřebami ŠVP a podle
potřeb zaměstnanců.

Učitelé průběžně provádějí
autoevaluaci a její výsledky
promítají do společně
připravovaného plánu profesního
rozvoje.

zaměření

Někteří z učitelů se účastní školení
Profesní rozvoj je zaměřen na
zaměřeného na využití ICT ve
osvojení základních ICT dovedností.
vzdělávání.

Většina učitelů se účastní školení
zaměřeného na využití ICT ve
vzdělávání.

Škola po dohodě se zaměstnanci
připravuje program profesního
rozvoje na základě plánu rozvoje
celé školy a v souladu s jejími
specifickými potřebami.

Učitelé mají základní znalosti, ale
nemají dostatek sebedůvěry
sebedůvěra
k tomu, aby uplatňovali ICT ve
výuce.

Mezi učiteli je vzrůstající tendence
využívat ICT ve výuce.

Většina učitelů je sebejistá při
využívání ICT a je schopna vhodně
začleňovat ICT do každodenní
výuky.

Učitelé jsou sebejistí při využívání
ICT. Svoje zkušenosti a inovativní
postupy ochotně sdílejí s kolegy ve
vlastní škole i mimo ni.

neformální
způsoby
profesního
rozvoje

Ke sdílení nápadů a příkladů dobré
praxe mezi některými učiteli
dochází často.

Ke sdílení nápadů a příkladů dobré
praxe mezi všemi učiteli dochází
často, a to během porad nebo
ve formě elektronické.

Škola podporuje budování
osobního virtuálního vzdělávacího
prostředí každého zaměstnance
přesahujícího rámec instituce.

Ke sdílení nápadů a příkladů dobré
praxe mezi učiteli dochází jen
zřídka.
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integrace ICT do života školy
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dostupnost

Učitelé i žáci mají limitovaný
přístup k ICT.

Učitelé i žáci pracují s ICT
pravidelně.

ICT jsou ve škole stále a všude
pohotově k dispozici jak učitelům,
tak žákům.

Učitelé, žáci i širší školní komunita
využívají ICT pro přístup do školy
odkudkoliv a kdykoliv.

využití

Ve škole existují pouze nepatrné
viditelné známky využívání ICT
mimo výuku informatiky.

Viditelné známky využívání ICT
mimo výuku informatiky existují
(např. práce na projektech).

Aktivity využívající ICT jsou patrné
ve všech oblastech v průřezu celé
školy.

Škola prezentuje a sdílí příklady
dobré praxe i mimo rámec vlastní
školní komunity.

prezentace
na
internetu

Škola publikuje základní informace
o sobě na internetu.

Webová stránka školy obsahuje
stále aktualizované platné
informace a zajímavosti.

Školní webová stránka obsahuje
nejen aktuální informace, ale též
materiály vytvořené jak učiteli, tak
žáky.

Škola využívá služeb vhodného
redakčního systému k vytvoření
komunikativního prostředí, kde
školní komunita publikuje školním
pravidlům neodporující materiály.

projekty

Někteří učitelé ojediněle využívají
ICT při práci na výukových
projektech.

Škola se často zapojuje do projektů
integrujících ICT (např. eTwinning).

Škola má zkušenosti s integrací ICT
do mezipředmětových aktivit
a větších rozsáhlejších projektů.

Učitelé společně s žáky pravidelně
navrhují a realizují výukové projekty
využívající nejvhodnější aktuální ICT
nástroje nejlépe se zahraniční
účastí.

Škola používá pro komunikaci se
světem email.

Pro komunikaci mezi školou, rodiči,
zřizovatelem či ministerstvem jsou
využívány různé nástroje internetu
(email, Skype, webový kontaktní
formulář, textové zprávy).

Kromě běžné komunikace nabízí
škola širší školní komunitě
pravidelně novinky formou
emailového zpravodajství či RSS
kanálu.

Škola používá systém umožňující
integrovat komunikaci mezi učiteli,
žáky a rodiči s dalšími výukovými
funkcemi.

eLearning

Škola dává žákům některé
materiály k dispozici online.

Všichni učitelé jsou vedeni k tomu,
aby digitální výukové materiály
poskytovali žákům prostřednictvím
internetu.

Škola používá specializovaný
systém řízení výuky dovolující
kombinovat prezenční a distanční
formy výuky.

Je používán specializovaný systém
řízení školy integrující výukové
materiály, záznamy výukových
výsledků žáků (e-portfolio), rozvrh
apod. Rozlišuje různé pravomoci
uživatelů – učitele, žáky, rodiče.

pohled
žáka

ICT jako odměna (hry).

ICT jako výukový nástroj.

ICT jako pracovní nástroj nutný
k realizaci výukové činnosti.

ICT plně integrovány tak, že jejich
přítomnost není vnímána.

spojení
s vnějším
světem
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ICT infrastruktura
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Plán nákupu ICT zohledňuje
všechny důležité souvislosti.
Vyřazená technika je ekologicky
likvidována.

Existuje komplexní přístup
k pořizování ICT, jež je
synchronizován se ŠVP. Sleduje
všechny důležité souvislosti včetně
dlouhodobých cílů školy.

Všechny prostory školy a všechny
počítače jsou připojeny do lokální
sítě a jejím prostřednictvím do
internetu. Zároveň je řešen přistup
k výukovým materiálům a síťovými
zdrojům uvnitř i vně školy.

Všechna data vztahující se k výuce
(např. e-portfolio) jsou k dispozici
z libovolného počítače kdekoli na
internetu v případě, že má uživatel
oprávnění s nimi nakládat.
Uživatele nezajímá, kde jsou data
fyzicky uložena.

Technická podpora je zajištěna po
celý rok formou pracovně nebo
obchodně právního vztahu. Přitom
se technický dohled soustředí na
udržení stávajícího stavu.

Technická podpora je řešena
systémově, zajišťuje stabilní provoz
infrastruktury a je zaměřena na její
koncepční rozvoj.

Technická podpora je plánována
a řešena společně s nákupem ICT
zařízení. Jsou zohledňovány veškeré
provozní náklady.

Učitelé mají připraven dostatečný
počet ověřených digitálních
výukových materiálů k podpoře
výuky a opakovaně je používají.

Učitelé průběžně vyhledávají nové
materiály a obsah výuky se pomocí
nich dynamicky mění.

Učitelé digitální učební materiály
nejen vyhledávají a používají, ale
též k vlastní potřebě upravují
a vytvářejí nové, které následně pro
potřeby ostatních publikují (DUM).

Plán nákupu ICT sleduje více
souvislostí. Kromě ceny též
standardizaci vybavení, záruční
podmínky apod.

plán
pořizování
ICT

Existuje pouze základní stupeň
plánování nákupu ICT.

LAN
a internet

Většina prostor školy a počítačů je
Jen některé části školy jsou
připojena ke školní síti, jež dovoluje
připojeny do lokální sítě, internet je přístup k soukromým i společným
přístupný jejím prostřednictvím.
souborům a řeší též připojení do
internetu.

technická
podpora

Technická podpora je prováděna
nahodile v převážné míře formou
objednávky. Pracovník školy
zajišťuje pouze technický dohled.

digitální
učební
materiály

Učitelé mají k dispozici pouze
limitované digitální zdroje. Výukové
materiály jsou stahovány
z internetu a bez úprav využívány.

ICT
vybavení

licence

Kromě spec. učebny jsou počítači,
Škola pro výukové účely používá
data-projektory či interaktivními
hlavně specializovanou počítačovou
tabulemi a internetem vybaveny
učebnu.
i některé další třídy.
Škola se problematikou legálnosti
Není jisté, zda je všechen školou
svého software zabývá a plánuje
využívaný software legální.
nákup licencí spolu s nákupem
hardware.

Minimálně jedním připojeným
počítačem s data-projektorem či
interaktivní tabulí je vybavena
každá učebna.
Na všech školních počítačích je
k dispozici potřebný software,
a tento je legální.

Penetrace ICT do života školy
směřuje k všudypřítomnému
využívání prezentačních i mobilních
zařízení učiteli i žáky.
Škola má propracovanou politiku
nákupu potřebných licencí pro
použití učiteli i žáky nejen
v prostorách školy.

Pozn.: Jedná se o pracovní verzi difuzního modelu integrace moderních technologií (zde použita zkratka ICT) do chodu školy. Vznikla na
základě inspirace irským materiálem ICT Planning Matrix Národního centra pro technologie ve vzdělávání.
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