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Digitální dovednosti dětí i dospělých –
otevřenost rodičů pro nové metody učení

Aktivity 2018
• duben – iniciace pracovních skupin DigiKoalice k základním prioritám
• jednou měsíčně kulatý stůl
•
•
•
•

8. února k revizím RVP a spuštění odborné diskuse
1. března – kybernetická bezpečnost a příprava odborníků na SŠ
24. dubna – Spolupráce firem a zřizovatelů při přípravě SŠ a VOŠ na digitální vzdělávání
květen – Digitální vzdělávání a rodiče

• 9. dubna – ISSS Hradec Králové - setkání DigiKoalice s kraji a obcemi, ukázka
pilotního projektu implementace KAP v Královehradeckém kraji
• červen – otevřené setkání členů, výroční zpráva

Jaký má smysl naše angažovanost v
pracovní skupině DigiKoalice?
• „poradní skupina“ pro řešitele jednotlivých opatření DigiStrategie
• vytvoření společného know-how a „manuálu“ pro decisní sféru (ředitel,
zřizovatel, MŠMT, OPŘO)
• realizace konkrétního společného projektu a jeho zviditelnění, zde u nás to
funguje, má to konkrétní dopad na cílovou skupinu

• „Pracovní skupiny nemají dělat papíry, mají zajistit realizaci konkrétních kroků,
aktivit a ukázat (politikům, veřejné správě), že to jde.“

Jaké příklady potřebujeme
popularizovat?
• ZŠ a výuka informatiky v aktuálním ŠVP – kde se už informatické myšlení
učí
• Podpora vedení školy a zřizovatele v zajištění ICT správy školy
• Průběžné vzdělávání ředitelů škol v oblasti manažerského rozhodování v
nastavení ICT plánu a ICT strategie školy
• Využití otevřených licencí ve vzdělávání obecně

Propojování škol a IT firem
• MUNI Brno – ověřený projekt spolupráce VŠ a IT průmyslu
• FIT Praha – propojování projektů mezi studenty a IT firmami, praxe
• Lanškroun – nadační fond, soutěž Micro:la, kroužky IT vedou zaměstnanci
IT firem
• Krátký popis příkladů na www.digikoalice.cz

DigiKoalice má nyní 83 členů a
podporuje networking a sdílení
zkušeností v oblasti nedostatku
nadšených a otevřených hlav pro
IT v našich každodenních životech

Co konkrétně mi přinese
členství v DigiKoalici?

Jsou nějaké zdroje na podporu
spolupráce členů DigiKoalice?
• rozpočet „100000 Kč“ z EU do července 2018 (kasu drží NÚV)
• MŠMT schválilo pro letošní rok rozpočet cca 800.000 Kč na podporu přechodu
DigiKoalice z podpory EU do modu udržitelnosti

• část kapacit nabízí samotní členové – samotné členství v pracovních skupinách
bude zdarma, návazné kroky a konkrétní činnosti lze projektově uchopit a
realizovat podporu – akcí v regionech, realizace pilotních projektů

• MŠMT má za úkol v SDV (opatření 6.5.1) připravit metodické návody pro
ředitele a zřizovatele, jak budovat a udržovat infrastrukturu ve škole – nabídky
na spolupráci směřujte na digikoalice@nuv.cz

Jsou nějaké zdroje na projekty
členů DigiKoalice?
• FUNDING BRIEF – EU
• ERASMUS program na podporu stáží VŠ studentů ve firmách
• Aktuální potřeba
•
•
•

MŠMT/NÚV - Metodiky pro ředitele a zřizovatele, řízení kvality a tvorby
Moudrá Sovička – digitální centrum pro seniory
AARTKOM a SSPŠ – opensource prvky pro sdílenou ICT správu mezi školami

Co konkrétně mi přinese
členství v DigiKoalici?
• novinky (newsletter, blog) – i pro nečleny
• pasivní člen
•

Při souhlasu s využitím kontaktu, ad hoc informace od jiných členů, pozvánky na akce,
právo inicovat projednání tématu na koordinační skupině – nyní hlavně skrze pracovní
skupiny

• aktivní člen
•
•
•

propaguje své stávající aktivity na blogu DigiKoalice
iniciuje popis svých či jiných aktivit jako příkladu dobré praxe
Svůj projekt sepisuje jako „závazek“

Děkuji za pozornost
•
•
•
•
•
•
•

Staňte se členem DigiKoalice se svou školou/firmou/projektem/…
Staňte se členem pracovní skupiny DigiKoalice
Přihlaste se do testovací skupiny pro nové služby webu členům
Posílejte náměty na příklady dobré praxe
Své aktivity či plány popište formou „pledge“/projektu/závazku
Své akce přenositelných dovedností propagujte skrze #DigiKalendář
Zorganizujte své PR i odborné akce, kampaně, kulaté stoly, dny otevřených dveří
i pod značkou DigiKoalice

Petr Naske, tajemník DigiKoalice, www.digikoalice.cz a twitter.com/DigiKoalice

