Zpráva z kurzu ICT
V období od 27.1.2020 do 7.2.2020 jsem se zúčastnil kurzu v Irském Dublinu. Kurz byl
zaměřen na používání aplikací, tabletů a sociálních médií ve škole. Jako školní ICT
koordinátor jsem vybíral kurz, který bude odpovídat naším potřebám v budoucnu. Téma
tabletů a aplikací ve výuce je dnes často diskutováno a stále více škol do své výuky tento
prostředek zapojuje. Proto jsme nechtěli zaspat a být v tomto směru v obraze. Stejně tak
téma sociálních sítí a GDPR je dnes velmi diskutované.
Kurz byl rozdělen na dva týdny, kdy jsme se každý týden věnovali jiné problematice.
Lektorem se věnuje dané problematice dlouho a také to bylo znát. Dokázal reagovat na
veškeré dotazy a ochotně se vším pomohl.
V prvním týdnu se jednalo o aplikace a tablety. Postupně jsme prošli různé aplikace
roztříděné do kategorií dle použití. Například se jednalo o aplikace z kategorie pro nahrávání
obrazovky, pro pokročilé sdílení prezentací, správu třídy v rámci materiálů a úkolů (tzv.
classroom management), aplikace na podporu výuky jazyka, tvorbu interaktivních obrázků,
kvízy, úprava videí s vložením obsahu, rozšířená realita, tvorba jednoduchých online her dle
šablon, apod. Obsah jako takový byl nad mé osobní očekávání a mohu říci, že jsem si
odvezl více znalostí, než jsem předpokládal. Vše jsme si prakticky vyzkoušeli a bylo
podrobně vysvětleno jak dané aplikace používat. Na konci týdne jsme museli absolvovat
prezentaci, kde jsme si připravili vzorovou hodinu s využitím některých aplikací, které jsme si
po dobu jednoho týdne zkoušeli. Následně jsme danou hodinu prezentovali a dostali
zpětnou vazbu.
V sobotu jsme absolvovali skupinový výlet v Irsku, který byl součástí kurzu. Vyrazili jsme na
západní pobřeží Irska, konkrétně na památku Cliffs of Moher a do městečka Galway. Zážitek
to byl výborný a komukoliv, kdo se dostane do Irska, ho můžu jen doporučit.
Druhý týden jsme se věnovali hlavně sociálním sítím a dalším aplikacím. Probrali jsme
problematiku sociálních sítí v běžném životě člověka, ale také jsme si ukázali, jak využít
některé sociální sítě ku prospěchu, například začleněním do výuky, nebo hledáním pracovní
pozice po škole. Probrali jsme problematiku ochrany osobních údajů a jak se k ní staví určité
sociální sítě, případně jak můžeme zjistit, co dané sociální sítě o nás ví. Ukázali jsme si i
aplikace na tvorbu animací. Také jsme si okrajově ukázali programovací jazyk Scratch, který
lze využít ve výuce na základní škole, stejně tak lze pomocí něj programovat externí zařízení
a složitější aplikace.
Kurz v Dublinu hodnotím jako velice povedený a přínosný pro budoucnost naší školy.
Načerpané zkušenosti postupně předám kolegům a budu jim pomáhat začleňovat tyto prvky
do výuky. Mobilita byla spolufinancována evropskou unií z projektu Erasmus+.
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