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Podrobný popis aktivity 3.
Názov aktivity

3. Zvyšovanie digitálnej zručnosti, inovácia metód
vzdelávania

Názov špecifického
cieľa

Využívanie informačných a komunikačných technológií v
modernej výučbe

Cieľ aktivity

posilnenie schopností žiakov a pedagogických zamestnancov školy efektívne
využívať výpočtovú a didaktickú techniky v rámci vzdelávacieho procesu,

Termín realizácie aktivity 02/2012 – 01/2014
Popis aktivity

V rámci aktivity sa budú realizovať najmä nasledujúce činnosti:
- návrh rozsahu zavedenia inovatívnych metód vzdelávania za pomoci
modernej výpočtovej a didaktickej techniky do ŠkVP a foriem zvyšovania
digitálnej zručnosti pedagogických zamestnancov,
- spolupráca pri výbere IKT zariadení a didaktickej techniky potrebných
k navrhnutému spôsobu inovácie výučby,
- prerokovanie a obhájenie komplexného spôsobu realizácie posilnenia
digitálnych zručností a využitia modernej výpočtovej a didaktickej techniky
vo vyučovacom procese v poradnom orgáne vedenia školy,
- realizácia navrhnutých foriem vzdelávania, asistencia pri výučbe za pomoci
IKT aj v iných predmetoch ŠkVP; najmä pri využívaní jazykových učební
a multimediálnych učební k podpore komunikatívnych kompetencií a
čitateľskej gramotnosti,
- organizácia a dohľad nad realizáciou dodávaných školení zvyšovania
digitálnych zručností pedagogických zamestnancov,
- digitalizácia vytvorených učebných materiálov, spracovanie multimédiálnych
prezentácií,
- vyhodnotenie realizovaných činností z hľadiska dosiahnutia stanovených
cieľov, pomenovanie potrieb zmien a úprav, vyhodnotenie postojov žiakov
a učiteľov

Cieľová skupina

Dotknutou cieľovou skupinou sú
- žiaci základnej školy, najmä 1. až 9. ročníka a
- pedagogickí zamestnanci školy
so špecifikáciou uvedenou v bode C2 tohto podrobného opisu projektu.
Počet osôb cieľovej skupiny je 250 žiakov a 9 pedagogických zamestnancov

Výstupy aktivity

Výstupom tejto aktivity sú
- získané znalosti a skúsenosti pedagogických zamestnancov školy
o možnostiach využitia IKT, výukových SW nástrojov, moderných
učebných pomôcok a nástrojov,
- nové spôsobilosti žiakov
- vytvorené učebné materiály a postupy modernej výučby za pomoci IKT

Spôsob získavania
spätnej väzby

Spätnú väzbu kvality realizovaných školení a kurzov pedagogických
zamestnancov budú tvoriť dotazníky frekventantov vzdelávania a ich
schopnosti využiť IKT a SW nástroje vo vyučovacom procese. Rozsah
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využívania IKT žiakmi sa prejaví na ich digitálnych zručnostiach.

