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Digitalizáciu na belušskej základnej škole koriguje školský digitálny koordinátor

Korona pandémia výrazne zasiahla
oblasť školstva a výučba prebiehala takmer
celý minulý školský rok dištančne. Učitelia
i žiaci sa museli naučiť fungovať online
a prispôsobiť výchovno- vzdelávací proces
náhlym obmedzeniam.
Reakciou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a
športu SR na prechod
z prezenčnej do elektronickej výučby bolo
vytvorenie národného programu (NP) edIT
1,2. Má byť chápaný ako kompenzačný krok
reagujúci na negatívne dopady pandémie a zároveň ako krok prispôsobovania výučby
aktuálnym potrebám a podpore rozvoja digitálnych zručností žiakov i učiteľov, v prípade
ďalšieho nástupu hybridného vzdelávania. V projekte NP edIT sa bude financovať 170
koordinátorov na základných školách a 180 koordinátorov na stredných školách po dobu
jedného školského roka.
V rámci tohto národného programu pripravilo ministerstvo školstva niekoľko výziev
pre základné a stredné školy. Do jednej z nich sa zapojila aj belušská základná škola, ktorú
zaujala pozícia školského digitálneho koordinátora. Hoci výraznejšie problémy pri online
výučbe v belušskej základnej škole nenastali, v oblasti digitalizácie je potrebné sa neustále
vzdelávať. Tento cieľ má napĺňať práve nová pracovná pozícia a na základe zaslanej žiadosti
bol Základnej škole Beluša schválený digitálny školský koordinátor Mgr. Michal Dobrotka,
a to na 50% pracovný úväzok s platnosťou od 01.09.2021. Tento pedagóg v súčasnosti
vyučuje slovenský a anglický jazyk a je administrátorom webovej stránky školy. „Škola by sa
mala hýbať s dobou a nezanedbávať vývoj v oblasti informačných technológií. Z môjho
pohľadu ide o zaujímavú pozíciu, ktorá dokáže školu posunúť vpred. Na to, aby sa škola
mohla ďalej vyvíjať, je potrebné rozširovať vedomosti a aktualizovať zručnosti v oblasti
využívania digitálnych technológií v škole nielen učiteľom, ale aj žiakom či dokonca
rodičom,“ hodnotí prínos novej funkcie na základnej škole Mgr. Michal Dobrotka.
Potreba digitálneho vzdelávania je potrebná aj vzhľadom k tomu, že na začiatku
školského roka 2021/2022 základná škola sprístupnila 5 nových odborných učební a knižnicu,
pričom štandardom nových učební i bežných tried je interaktívna digitálna tabuľa.
Zmodernizovala sa okrem iného učebňa informatiky, v škole majú aj 3D tlačiareň
a inovatívnym technologickým novinkám sú dvere belušskej školy otvorené.
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Čo bude školský digitálny koordinátor mať na starosti? „Úlohou školského
digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom
digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie,
resp. digitálnu budúcnosť. Náplňou práce školského digitálneho koordinátora nie je to isté
ako to, čo tvorí náplň správcu siete IKT“, uvádza portál NP edIT.
Školský digitálny koordinátor v belušskej základnej škole bude sprostredkovať nové
vedomosti a možnosti v digitálnej oblasti na základe vízie školy. Bude podporovať kolegov
v posilňovaní digitálnych zručností a ich využívaní na hodinách. Pomôže pri problémoch,
odprezentuje novinky zo sveta technológií, ktoré je možné zapojiť do vyučovania.
Samozrejmá bude úzka spolupráca s vedením ZŠ na digitálnej transformácii školy. Osoba
digitálneho koordinátora je veľmi dôležitá aj v oblasti spravovania online testovania.
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