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O aktivitě
Aktivita “dítě jako učitel IT” byla vytvořena
střední školou ORT Daniela Mayera ve
Francii. Aktivita posiluje partnerství rodiny a
školy. Učitelé, rodiče a žáci se vzájemně učí a
zlepšují tak své IT dovednosti.

Záměry a cíle:
Aktivita má za cíl:






Pěstovat spolupráci mezi žáky, učiteli a
rodiči
Podpořit aktivní zapojení rodičů do
běhu školy
Poskytnout
rodičům
potřebné
informace, aby mohli použít potřebný
software
Vrátit škole své místo a hodnotu:
rodiče se vracejí do školy, aby se
zúčastnili školení

Pedagogické cíle:


Pomoct žákům uvědomit si, že mají
znalosti a dovednosti, kterými mohou
obohatit dospělé. Vztah se zde mění:
děti učí rodiče

Kdo





se zúčastní?
2 učitelé (matematika a IT)
Zaměstnanci školy
Rodiče
Žáci

IT pomůcky a mobilní
aplikace
Technologie může zjednodušit učení a
napodobit výzkumné vzdělávací metody.
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Začněte!
 S žáky sepište dovednosti, které
mohou naučit své rodiče
 Pošlete pozvánky rodičům a informujte
je o tom, že budou moci přijít kdykoliv
a zůstat tak dlouho, jak budou chtít
 Zorganizujte “Den otevřených dvěří IT”

Následné aktivity v
komunitě
Komunita LINC bude využívána jako
prostředek ke sdílení zkušeností, nápadů a
výsledků.
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Učení IT... v 5
krocích
vytvořil LINC tým

Krok 1: Během hodin informatiky dejte
žákům úkol, ať přemýšlejí nad dovednostmi,
které mohou naučit své rodiče: přístup k síti a
jejímu používání, používání sociálních sítí,
editorů textu a tabulkových editorů.
Krok 2: Informujte o této vzdělávací aktvitě
rodiče a pozvěte je na “Den otevřených dveří
IT”.
Krok 3: Učitelé a pracovníci školy
zorganizují “Den otevřených dveří IT”, který
se bude konat během jednoho večera na
škole (přibližně 3 hodiny).
Krok 4: Připravte několik různých
workshopů, kterých se budou moci rodiče
zúčastnit.
Krok 5: Pořizujte fotografie a videa a sdílejte
je na LINC komunitě.

CELKOVÁ PŘEDSTAVA

Aktivita „IT“ je jedinečnou vzdělácací zkušeností pro školní komunitu.
Učitelé, rodiče a děti se zapojí do workshopů v malých skupinách.
Uskutečněním aktivity zezačátku školního roku navážete kontakt
s rodičemi a pomůžete tak k jejich aktivní účasti na běhu školy v průběhu
celého školního roku.
Pomocí této aktivity se žáci ukáží svým rodičům v dobrém světle, ukáží, že
mají zkušenosti a schopnosti, které mohou předat dál. Navíc tato aktivita
pomůže rodičům seznámit se se sítí a může vyvolat diskuzi o problémech
spojených s předčasným odchodem ze školy. Zpříjemněte večer tím, že
vymezíte určitou dobu pro přestávku, kdy si účastníci společně dají kávu.
Tato aktivita vyžaduje jen počítače, programy a připojení k internetu.

Tento projekt byl uskutečněn s podporou Evropské komise. Tato zpráva odráží jen názory autora a Komise nemůže být
zodpovědná za zneužití informací zde uvedenýc
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