Kurz DVPP

Žádost o akreditaci DVPP –
Vzdělávací program
,,Digiškolka“

Vzdělávací program „Digiškolka“
Pořadové číslo: 8
1. Název vzdělávacího programu: Digiškolka
2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:
Obsahem tohoto kurzu budou následující témata:
I.

Blok - Základní rozdělení a kategorizace digitální didaktické techniky podle
současných trendů (7 hodiny v prezenční části + 3 hodiny samostudia)

Cílem je naučit základnímu dělení digitálních didaktických pomůcek - tabletů, multimédií, chytrých
telefonů, interaktivních tabulí a dalších podle zaměření výukové hodiny. Toto téma se bude
zaměřovat na základní pojmy z oblasti digitálních didaktických pomůcek.
Absolventi budou schopni provádět adekvátní volbu a doporučení digitální didaktické techniky.

II.

Blok - Používání různých tipů digitální didaktické techniky podle současných trendů
(7 hodiny v prezenční části + 3 hodiny samostudia)

Cílem je rozšíření vědomostí a dovedností absolventů v oblasti využití digitálních didaktických
pomůcek - tabletů, multimédií, chytrých telefonů, interaktivních tabulí a dalších.
Současně se zaměřuje nejen na nové techniky v oboru, ale i na nové pracovní postupy.
Komplementární součástí jsou rozšiřující ukázky využití internetu při hledání novinek v oboru.
Další částí bloku je zvnitřnění a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů při práci.
Absolventi budou schopni pracovat s digitální didaktickou technikou a používat jí podle současných
trendů ve vzdělávání.

3. Forma:
Forma vzdělávacího programu bude kombinovaná:
a) Prezenční – podpořené osoby se aktivně účastní pod přímým vedením lektorů dvou
vzdělávacích bloků, jejichž součástí je přednáška a praktická skupinová výuka.
(14 hodin)
b) Distanční – účastník vypracuje zadané úkoly zadané lektory kurzu. Součástí jsou i
konzultace a poradenství poskytované lektory kurzu. (6 hodin)

4. Vzdělávací cíl:
Cílem vzdělávacího programu „Digiškolka“ je:
o podpora vzdělávání učitelů nižších ročníků ZŠ a pedagogických pracovníků školských
zařízení,
o rozšíření vědomostí a dovedností absolventů v oblasti využití digitálních technologií tabletů, multimédií, chytrých telefonů, interaktivních tabulí a dalších digitálních
technologií.
Kurz reflektuje nové výukové metody v kontextu vzdělávání dětí předškolního věku.
Absolvent kurzu se naučí:
o zásadám práce a hygienickým návykům při práci s digitální didaktickou technikou
o řešení problémů při práci s digitální didaktickou technikou
o využívat získané vědomosti a dovednosti ve své profesní praxi a dále samostatně
rozšiřovat.

5. Hodinová dotace:
Vzdělávací program absolvují účastníci v rozsahu 14 hodin. Více viz bod 3 Forma studia.

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci MŠ. Počet účastníků v jednom běhu kurzu je
maximálně 13 osob.

7. Plánové místo konání:
Místo konání:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Propagace akce:
a. emaily mateřským školám (cílové skupině) a monitorování jejich zájmu
b. osobní kontakty
c. vyvěšení na úřední desce a webu fakulty

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu
praxe:
PhDr. Zora Syslová, PhD.
PhDr. Mgr. Jan Válek
Mgr. Renáta Bednárová
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Mgr. Jan Krejčí
9. Odborný garant:
PhDr. Mgr. Jan Válek

10. Materiální a technické zabezpečení:
 Materiálně technické zabezpečení kurzu bude zajištěno převážně z prostředků PdF
a částečně také z poplatku za kurz.

11. Způsob vyhodnocení akce:
Účastníci kurzu budou evidováni na prezenční listině, ke každému jednotlivci bude vedena
evidence jeho práce v celé kombinované formě studia a ve všech jeho částech, tj. prezenční,
distanční. Závěrečná písemná práce účastníků kurzu bude hodnocena dle Studijního řádu
Masarykovy univerzity.

12. Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/:

