Dig itální škola je v Pl zni sam ozrejmostí
Dlouhodoby projekt Digitálni Škola,|<tcly
je svym rozsahem v Českérepublice ojccli
něly, realizuje ve sqlch základních Školách
město Plzen. S digitáInivyukou

sc díky usilí

města setkáva.ji žácinavŠcch2(l zál<ladních

Školách. Počet intcrlrktivníclr tabulÍ, ktcrÓ
.jsou k cligitální vyucc ltczllytttÓ, sc ttprtlti
IonsI<u zvyŠil vícc ncŽ dvtljnástrbrlč.
Správa infilrt'načních tcchnologií IrtČstlr
Plzně letos navic umoŽnila Školárrl tlál<rr1l
interaktivních učebnic a odborné vn]člávánípro učitele.

.leŠtě pred několika roky vyuŽívala
v Plzni interaktivní tabule jen malá část
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aktivní tabule, učebnice, ale také malé
p enosné počítače.V; uku je moŽné p izp sobit pot ebám učitelrj i jednotliq ch
žákŮ," vysvětluje editelka ŠkolyZde ka
l(rausová. Podle ní p ispívá nová forma
ryuky k lepšímupochopení probírané
látky díky názornosti a intenzivnějŠímu
zapojenižákav hodině.
Finančnípodpora ze strany města je

letos vyčleněna i na vzdě|ávání učitel .
,,ZkuŠenosti a schopnosti učitel použivat digitální a interaktivní technologie
jsou rozdílné,proto jsme část peněz vyčlenili i na proškolení učitelťr. osvojení

noq ch technologiíje pro projektjedním
d ležity ch krok ," uzavírá Šantora.
Loni město zamyšlelo vybavit školy interaktivními tabulemi po ízenymi
z fondrj Evropské unie. V rámci projektu
Digitální škola bylo z těchto fond p islíbeno 30 milion korun. Kvtjli problé-

z

m

m s udělováním dotací vŠakz projektu sešlo. Město se rozhodlo situaci ešit
z vlastních zdroj .
Št<otymají také moŽnost si interaktivní tabule po izovat samy z dotací ministerstva Školství.
(red), foto: archiv

