Metodická příručka pro učitele

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
děkujeme, že jste se rozhodli využívat ve své pedagogické práci aplikaci Co umím. Doufáme,
že se Vám s její pomocí bude dařit podporovat pozitivní motivaci a zdravé sebevědomí Vašich
žáků a přispějete tak k vybudování pevných kořenů, na nichž vyrostou pevné a silné
osobnosti, které jednou převezmou tento svět.
Přejeme Vám i Vašim žákům a jejich rodičům příjemné chvilky strávené nad nástrojem a
časem i hezké vzpomínky na úspěchy shromážděné v aplikaci.
Vývojový tým Co umím

Co vám aplikace Co umím přináší?

 Pomáhá podporovat jedinečnost každého žáka v rámci třídy.
 Propojuje školu, rodinu a neformální vzdělávání.
 Přináší informace o tom, čím se Vaši žáci zabývají mimo školu.
 Vytváří komplexnější představu o dovednostech Vašich žáků.
 Usnadňuje sledování vývoje Vašich žáků v čase.
 Je pomůckou při rozvíjení klíčových kompetencí .
 Je ideálním nástrojem pro rozvíjení ICT dovedností.
Co aplikace Co umím přináší vašim žákům?


Na jednom místě shromažďuje záznamy o všech úspěšných výkonech a důležitých
momentech.



Dodává motivaci a odvahu k dalším výkonům.



Vede k uvědomění si vlastních dovedností.



Učí pozitivnímu pohledu na sebe sama, přispívá k budování zdravého sebevědomí.



Přináší radost z vlastního rozvoje.



Pomáhá v nacházení sebe sama.
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Proč jsme aplikaci Co umím vytvořili?
K vytvoření aplikace náš přivedla snaha pozměnit přístup k výchově a vzdělávání, ale
i související celkový pohled na svět, na život a na sebe sama.
Našim hlavním cílem byla podpora pozitivní motivace. Současné české školství si je v něčem
na většině svých stupňů velmi podobné: je zaměřené na práci s chybou dítěte. Učitelé
vyhledávají okamžiky, kdy se žákovi něco nepodařilo, a snaží se docílit nápravy.
Je pochopitelné, že v takovém systému vychovaní rodiče si přenášejí toto paradigma
i do výchovného modelu v rodinách. V důsledku tohoto přístupu se u dítěte často rozvíjejí
pocity vlastní nedostatečnosti, nadměrný strach z chyby a související nechuť k jakýmkoli
dalším snahám.
Toto zaměření na hledání chyby se však neomezuje jen na výchovu a vzdělávání; do jisté
míry je i jedním ze znaků naší společnosti celkově. Často kolem sebe i na sobě hledáme spíš
to, co nefunguje, místo toho, abychom se snažili o pozitivní náhled na svět a sebe sama.
Našim cílem bylo přispět ke změně tohoto náhledu tam, kde to lze provést nejsnáze a kde to
má největší efekt, tedy u dětí.
Dalším důvodem vytvoření aplikace je skutečnost, že role formálního vzdělávání v klasických
školách neustále oslabuje a čím dál víc osvojených znalostí, dovedností a postojů pochází
ze vzdělávání neformálního, tedy nabytého mimo školu (doma, na internetu, v nejrůznějších
oddílech a kroužcích, od kamarádů…). Aplikace Co umím tuto realitu zohledňuje a vytváří
platformu pro propojení školy, rodiny a neformálního vzdělávání. Jsme přesvědčeni,
že vzájemná spolupráce těchto složek má obrovský přínos nejen pro dítě, ale i pro ostatní
zúčastněné strany.
S vytvořením aplikace souvisí i trend, který už dlouhou dobu nabírá na síle ve vzdělávacích
systémech všech vyspělých zemí. Tímto trendem je odklon od důrazu na získávání znalostí
ve prospěch zaměření na osvojování dovedostí. Prostřednictvím práce s konkrétními výkony
dítěte vede aplikace všechny zúčastněné strany k tomu, aby právě na dovednosti a jejich
postupné osvojování zaměřily pozornost.
Výsledkem těchto našich úvah je vytvoření online aplikace, které jsme dali název Co umím.
Aplikace je k dispozici zdarma na www.coumim.cz.

Komu je aplikace Co umím určena?
Aplikace je určena dětem od třetího až čtvrtého ročníku ZŠ až po ročník devátý
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, nic ale nebrání tomu, aby s ní pracoval starší
či mladší uživatel. Práce s aplikací předpokládá určitý stupeň počítačové gramotnosti, proto
je zejména u mladších dětí nutná spolupráce dospělého, většinou rodiče.
Technické ovládání aplikace by dítě mělo zcela samostatně zvládat zhruba od 10 let. Zcela
samostatná správa účtu a využívání nadstavbových funkcí se předpokládá zhruba od věku
13-14 let.
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Jedním z hlavních cílů aplikace je propojení rodiny, školy a neformálního vzdělávání (kroužky,
skautské a turistické oddíly atd.). V optimálním případě jsou tedy všechny tyto složky
zapojeny a v rámci svých možností spolupracují.
Aplikace má předpoklady pro dlouhodobé využívání jak při individuální práci s dítětem
(v rodině, u individuálních kurzů), tak například při práci kolektivní v rámci třídy, sportovního
či turistického oddílu, skupinového kroužku atd.

Jak aplikace vypadá?
Hlavním prvkem aplikace je sbírka tzv. důkazů, tedy záznamů o určitém konkrétním výkonu
či úspěchu dítěte. Tento výkon může být jakéhokoli druhu, může být vykonán v jakémkoli
prostředí. Jedná se například o vytvoření určitého výtvoru, napsání vlastní povídky,
nastudování hudební skladby, dobré umístění v matematické olympiádě, sportovní výkon,
pomoc jinému člověku, zapojení do činnosti ve prospěch obce atd.

Podstránka Domů
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Aplikace vede uživatele k tomu, aby každý takový výkon nebyl jen konstatován, ale aby byl
hodnověrným způsobem doložen. Proto se k záznamu přidává příloha, která daný výkon
dokumentuje a dokládá. Aplikace využívá možností elektronických médií a umožňuje
ukládání následujících typů přílohy:







fotografie a scany
videozáznamy
textové dokumenty, tabulky, prezentace
zvukové nahrávky
záznamy o přečtených knihách
digitální odznaky

Každý tento záznam je zároveň důkazem o tom, že dítě zvládá určitou dovednost nebo určité
dovednosti.
Postupným ukládáním důkazů se vytváří sbírka důkazů. Veškerá další práce s aplikací z této
sbírky důkazů vychází. Právě tyto funkce, tedy určitá pedagogická nadstavba, aplikaci odlišují
od ostatních online služeb umožňujících vytváření osobních alb. Jedinečnost aplikace spočívá
i v možnosti ukládat na jednom místě soubory v různých formátech, tedy jak fotografie, tak
i videa, audionahrávky, textové soubory atd.
Při vkládání nového důkazu je dítě vedeno k sebehodnocení, k pojmenování nově získaných
dovedností a k určení osobního přínosu. Pro zatřídění důkazů bylo definováno 8 složek
osobního rozvoje, které zhruba kopírují oblasti rámcového vzdělávacího plánu pro základní
vzdělávání.
Druhou základní složkou programu je vytváření portfolií – výběrů důkazů pro nejrůznější
příležitosti. Uživatel si sám rozhoduje o tom, které důkazy si zařadí a komu dané portfolio
zpřístupní. K tomu je určena podstránka Má portfolia.
V části Mé plány si uživatel může stanovit konkrétní cíle osobního rozvoje a sledovat jejich
postupné plnění.
V jednoduchém diagnostickém modulu nazvaném Jak jsem na tom je možné sledovat, jaké
oblasti uložené důkazy pokrývají a v jakém poměru. Dítě je tak nepřímo vedeno k tomu, aby
se jeho osobnost rozvíjela pokud možno rovnoměrně, harmonicky, aby nedocházelo
k úplnému zanedbávání určité oblasti. Používání tohoto modulu je nepovinné, ale v malém
náhledu neustále na očích v hlavičce aplikace. Na podstránce Jak jsem na tom se nachází
i funkce určená na podporu čtenářství. Aplikace využívá principu webu 2.0, což umožňuje
porovnávat uživatele navzájem a nabízí tipy, co čtou nejčastěji ostatní uživatelé podobného
věku.
Jako určitý bonus byla zařazena sekce Vytvoř dárek. Zde program nabízí možnost
z uložených fotografií vytvořit fotokalendář a nechat ho vytisknout za výhodných finančních
podmínek, první kalendář je zcela zdarma. Možné je využít i všech ostatních běžných
fotoslužeb.
Podrobný návod na ovládání aplikace najdete v manuálu.
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Proč je hlavním prvkem aplikace sbírka důkazů?
Vytváření různých typů osobních portfolií provází lidskou činnost v mnoha oborech
odedávna. V podstatě každý tvůrčí člověk občas prezentuje sbírku svých výtvorů
v nejrůznějších podobách a při mnoha příležitostech. Ke shromažďování vlastních výtvorů
docházíme zcela přirozeně. Většina rodičů shromažďuje první obrázky svých potomků, složku
svých výtvorů z mateřských a základních škol a různých kroužků si děti pečlivě uschovávají,
rády si jí samy listují, ještě radši ji ukazují ostatním. Je zajímavé zamyslet se nad tím, proč
tomu tak je.
Jednou z příčin je určitě přesvědčující síla každého takto zdokumentovaného počinu. Náš
výtvor nemusí být dokonalý, ale přesto jasně vidíme, že jsme něco dokázali, a máme z toho
radost. Pohled na výsledek práce na nás působí daleko přesvědčivěji než prosté konstatování
určité dovednosti.
Ještě větší sílu má seskupení většího počtu těchto záznamů na jednom místě. Taková sbírka
má potenciál významně pozitivně působit na subjektivní prožívání sebe sama. Člověku dává
odvahu k dalším výkonům, přispívá k budování zdravého sebevědomí, k hledání vlastní
identity, k uvědomění si vlastní jedinečnosti.
Z tohoto důvodu bude mít aplikace svou roli i v případě, že nebude využíváno nadstavbových
funkcí. Stane se určitým „digitálním památníčkem“, ve kterém budou shromážděny záznamy
o výkonech dítěte a jeho vývoji v čase.

Detail důkazu
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Hlavním vlastníkem účtu je dítě
Pro naplnění účelu aplikace je třeba respektovat zásadu, že vlastníkem účtu je dítě. Zejména
mladší děti budou samozřejmě potřebovat velkou pomoc jak při technickém ovládání
aplikace, tak při realizaci požadovaných úkonů (výběr vhodných důkazů, popis výkonu,
sebehodnocení, plánování cílů atd.). Role dospělého by ale měla být spíš rolí průvodce
či poradce.
Poradcem je dospělá osoba, která dítě při práci s aplikací vede a dítěti pomáhá v osvojování
potřebných dovedností. Postupně přitom účet předává do rukou dítěte. Cílem je, aby dítě
dělalo samo vše, co již je v jeho silách.

Motivace dítěte
Důležitým prvním krokem je motivace dítěte. Je třeba vysvětlit, co aplikace dítěti přináší
z dlouhodobého i krátkodobého hlediska. Samozřejmě je třeba toto zdůvodnění přizpůsobit
věku dítěte. Menší děti ocení zejména možnost prohlížet a ukazovat záznamy o vlastních
počinech, u starších školáků je dobré zmínit pomoc při hledání profesní cesty. Kalkulovat
můžeme u dnešních dětí i se znalostí fungování sociálních sítí a v nadstandardní potřebě
„něco“ sdílet s ostatními po síti.
Před začátkem práce s aplikací je vhodné s dítětem prohlédnout ukázkové portfolio, je tak
snazší si představit výsledek práce s aplikací i pochopit její smysl.
Na celkový přístup dítěte k aplikaci budou mít velký vliv i okolnosti, za jakých práci
zahajujete. Je dobré počkat na začátku na vhodný okamžik, pracovat v atmosféře důvěry.

Výběr a ukládání důkazů
Zadávání důkazů se odehrává na podstránce Nový důkaz.
Jak již bylo řečeno, důkaz je vlastně záznamem o konkrétním výkonu či úspěchu dítěte.
Součástí záznamu jsou základní informace o výkonu, příloha, která výkon dokumentuje,
zařazení do určité oblasti, popis a vlastní hodnocení výkonu.
Příloha má stěžejní roli, právě ona je důkazem jako takovým. Důležité je, aby měla opravdu
výpovědní hodnotu, aby daný výkon opravdu dosvědčovala.
Přílohou může být například:








fotografie konkrétního výtvoru dítěte (obrázku, modelu letadla, keramického výrobku
apod.)
fotografie z tanečního vystoupení
zvuková nahrávka vystoupení na koncertu ZUŠ
videozáznam divadelního představení
textový dokument s vydařenou slohovou prací, vlastní básničkou, povídkou apod.
dítětem vytvořená prezentace v PowerPointu
scan diplomu z atletického závodu, matematické olympiády
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scan certifikátu o složení jazykové zkoušky
potvrzení o zapojení dítěte do práce ve prospěch obce
osobní poděkování od starého člověka, kterému dítě pravidelně pomáhá
pochvala od třídního učitele za práci ve prospěch třídy

Dobré je doložit výkon více přílohami různých typů, například při dobrém umístění
ve sportovní soutěži je možné vložit scan diplomu a fotografii z průběhu závodu.
Je tedy zřejmé, že důležitá etapa práce probíhá mimo aplikaci, „v terénu“, kde dítě či jeho
„poradci“ zajišťují vhodné materiály. Už toho hledání „důkazního materiálu“ významně
pomáhá přeměně pohledu na sebe sama a na svět: nehledám chyby, ale to, co se podařilo.

Podstránka Nový důkaz

Co je digitální odznak?
Jedním z možných typů přílohy je digitální odznak. V našem prostředí se jedná o novinku,
proto je představíme podrobněji.
Digitalní odznak je vlastně mikrocertifikát v podobě obrázku, který má v sobě nezměnitelně
zakódovány informace kdo, od koho a za co odznak dostal. Odznaky obsahují kritéria jejich

8

udělení a mohou být tedy použity jako potvrzení nějakého úspěchu, zkoušky, účasti
na aktivitě nebo jako digitální verze diplomu či osvědčení.
Důležitou vlastností digitálních odznaků je to, že pro děti fungují jako předměty ke sbírání
a jako herní prvek. Zároveň nesou všechny potřebné informace, aby jimi držitelé mohli
v dospělosti zcela seriózně prokázat svou aktivitu a vzdělávací minulost.
Díky platformě Veriod.cz lze dnes snadno vytvořit motivační systém založený na digitálních
odznacích. Veriod.cz používá mezinárodní standard označovaný jako open badges.
Coumim.cz umožňuje nahrávat odznaky vytvořené na české platformě i digitální odznaky
z jiných platforem fungujících na bázi open badges.

Digitální odznak

Záznamy o přečtených knihách
Důvodem zařazení tohoto typu důkazu byla snaha podpořit čtenářskou gramotnost u dětí.
Struktura záznamu o přečtené knize je trochu jiná. V tomto případě se nevkládá příloha,
pouze se vyplňuje jméno autora a název knihy. Program porovnává přečtené knihy
jednotlivých uživatelů mezi sebou. Aby mohla tato funkce správně pracovat, je třeba věnovat
zápisu pozornost a vyvarovat se překlepů. Více se dozvíte v kapitole Jak jsem na tom.
Ukládání důkazů bez přílohy
Může se stát, že k určitému významnému výkonu dítěte neexistuje dokumentace. V tom
případě je možné uložit záznam o výkonu bez přílohy. Je třeba však mít na paměti, že tento
typ záznamu má spíše informativní hodnotu, jeho možnost působit na sebepojetí dítě je
ve srovnání s doloženými výkony omezená. Proto je třeba tento typ záznamu využívat jen
ve výjimečných případech.
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Přiřazování důkazů k oblastem
Každý nový důkaz je třeba přiřadit k jedné z následujících osmi oblastí:
1. Komunikace
Rodný jazyk
Cizí jazyky
Vyjadřování
2. Svět kolem mě
Místo, kde žiju
Země, kde žiju
Dějiny
Organizace akcí
3. Informační a komunikační technologie
Ovládání počítače a další techniky
Uživatelská znalost programů
Internet
Komunikační programy (e-mail, Skype)
Sociální sítě (Facebook, Twitter, G+)
Počítačová animace
Webové stránky
Programování
4. Umění (Co jsem sám vytvořil, co mám rád)
Hudba
Výtvarné umění
Tanec
Literatura (knihy, vlastní tvorba)
Divadlo
Fotografie
Film
5. Já a lidé kolem mě
Šlechetnost
Vůle
Charakter
Rodina
Přátelé
Spolupráce
Pomoc ostatním, dobrý skutek
6. Manuální zručnost
Vlastní výrobek
Modely
Dílna
Stavebnice
Šití
Vaření
Zahrada
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7. Příroda
Co vím o přírodě
Pobyt v přírodě
Biologie
Fyzika
Chemie
Matematika
8. Sport a zdraví
Sport
Životospráva
Zdravý životní styl
Režim dne
Stravování
První pomoc
Pravděpodobně se vám občas bude stávat, že zařazení důkazu do určité oblasti nebude
jednoznačné, jako možné se bude jevit jeho zařazení do více oblastí. V tom případě zvolte
oblast, do které výkon podle vašeho názoru spadá nejvíce. Snažte se, abyste tento typ
důkazu zařazovali i nadále stejným způsobem.
K čemu je přiřazování k oblastem dobré?
Přiřazování důkazů k jednotlivým oblastem vede k zamyšlení, s čím vším daná činnost souvisí.
To dále směřuje k obecnější úvaze, jaké složky osobnosti potřebujeme při vzdělávání rozvíjet
a jaké kompetence potřebujeme získávat. Není náhoda, že oblasti rozvoje vycházejí
a do velké míry se překrývají s těmi, které jsou stanoveny v celostátním kurikulu Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Tohoto třídění program dále využívá v diagnostické části Jak jsem na tom. V jednoduchém
grafu je zde porovnáno množství důkazů v jednotlivých oblastech; lze z něj tedy vyvodit,
které obory stojí ve středu zájmu dítěte. Absence důkazů v určité oblasti obvykle
neznamená, že je dítě v dané oblasti zcela neaktivní; spíš jen nebyly zadány žádané důkazy
dokumentující jeho činnost. Údaje v grafu se tak mohou stát podnětem k zamyšlení, zda není
možné určité důkazy doplnit. Pokud je daná oblast opravdu zanedbávána, je dobré se
zamyslet, které dovednosti do ní spadající by bylo dobré si osvojit.
Popis výkonu
Součástí záznamu o výkonu je pole Popis. Do tohoto pole uveďte základní informace
o události: kde se akce odehrála, kdo dítěti pomáhal, jak dlouho trvala realizace atd.
Vkládání informací do popisu by měla být věnována patřičná pozornost. Profil dítěte se stane
jeho digitálním památníčkem, díky němu si bude moci vzpomínky dobře přivolat kdykoliv
v budoucnosti. Paměť nás může zradit – to, co si pamatujete naprosto přesně, když je zážitek
čerstvý, skoro jistě z velké většiny zapomenete postupem času v budoucnu.
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Při vyplňování můžete dítěti pomoci vhodných otázek, nápověda v aplikaci (po kliknutí
na otazník nad pravým horním rohem) nabízí následující:







Co se mi podařilo uskutečnit?
Kdy se věc uskutečnila?
Kde se to odehrálo?
Kdo mi pomáhal?
Kdo se mnou spolupracoval?
Další informace

Není nutné odpovědět na všechny otázky, je však dobré uvést všechny informace, které
v budoucnu dítěti pomohou lépe si výkon a okolnosti jeho realizace vybavit.
Sebehodnocení
Důležitým oddílem je hodnocení. V této části by se dítě mělo pokusit o zamyšlení, jak se mu
výkon podařil, co by se ještě mohlo zlepšit, jaké dovednosti se při práci naučilo.
Proč považujeme sebehodnocení za velmi důležitou dovednost?
Umět si sami zhodnotit naše výkony považujeme pro každého člověka za nesmírně důležitou
dovednost pro život. Ne každá škola to své žáky naučí, často v nich naopak známkováním
vyvolává závislost na vnější motivaci. Nejlépe se člověk ale motivuje sám zevnitř. Kdo ví, kam
chce dojít a co by z něj mělo jednou být, dokáže pro to i leccos udělat nebo obětovat.
Pro zdravé sebevědomí je důležité, aby stál každý nohama pevně na zemi, aby si byl vědom
svých silných i slabších stránek.
Je třeba mít na paměti, že zejména pro menší děti je sebehodnocení velmi těžké, nesmíme
očekávat, že to zvládnou samy. Hodnocení uložených důkazů je třeba spíš vnímat jako
příležitost k tomu, aby se dítě sebereflexi postupně učilo. Opět je vhodné pomoci mu
prostřednictvím otázek. I zde je k dispozici nápověda s následující nabídkou:







Jaký mám ze svého výkonu pocit?
Co se podařilo a co ne?
Co bych příště mohl/a zlepšit?
Co bylo pro mě nejtěžší a co nejlehčí?
Co mě bavilo a co nebavilo?
Co nového jsem se naučil/a?
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Pro hlubší zamyšlení o získaných je možné otevřít druhou část nápovědy s přehledem
některých důležitých dovedností:
















rozvrhnout si práci
dotáhnout práci do konce
být trpělivý/á
být vytrvalý/á
rozhodovat se
přicházet s novými nápady
hledat řešení problémů
překonávat překážky
spolupracovat a domluvit se s ostatními
pomáhat ostatním
vysvětlit ostatním svůj názor
přemýšlet o názorech ostatních
domluvit a přijmout kompromis¨
hledat potřebné informace
hledat metody, jak se učit

Do textu můžete vkládat i emotikony; jejich nabídka se zobrazí při kliknutí na ikonku
emotikonu vedle otazníku pro otevření nápovědy. Jejich využití doporučujeme spíš jako
zpestření nebo jako řešení v případě nedostatku času. Určitě se vyplatí věnovat čas slovnímu
hodnocení, dítě se tak učí lépe se orientovat ve svých emocích, vyjadřovat je, formulovat své
názory.
Jedním z výstupů hodnocení může být i určení dovedností, které je třeba si osvojit nebo je
zdokonalit. Toho může být využito i při plánování cílů na podstránce Mé plány, více se
dozvíte v kapitole Plánování.
Štítky
Toto pole je určeno k popisu události pomocí štítků. Štítky, někdy nazývané také tagy, jsou
vlastně klíčová slova, která se v internetovém světě čím dál častěji používají pro popis
a třídění např. obsahu článků, fotografií apod. V našem případě budeme pomocí štítků
popisovat důkazy. Použití štítků nejlépe ukážeme na příkladu. Pokud jste například uložili
videozáznam vystoupení na koncertu ZUŠ, kde dítě zahrálo skladbu na kytaru, budou
vhodnými štítky slova: kytara – ZUŠ – koncert – vystoupení. Pokud dítě na kroužku keramiky
vyrobilo vázu, zadejte slova: keramika – váza. Zadání štítků je důležité pro další práci
s informacemi o vašich důkazech; umožní snadné vyhledávání důkazů určitého typu,
v okénku se štítky (v tzv. mraku či shluku štítků) se zobrazí, která klíčová slova používáte
nejčastěji. Více o využití štítků se dočtete v kapitole Jak jsem na tom.
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Štítky budete v budoucnu používat především vy, je tedy velmi vhodné použít svojí logiku
a systém. Nyní se ve vašem profilu ještě vyznáte, nemáte tam skoro žádná dat, po pár letech
vkládání důkazů si jen těžko vzpomenete na každý jednotlivě a vyhledávat bude zkrátka
třeba.
Chcete vidět, jak štítky fungují na jiných webových stránkách? Podívejte se třeba
na www.eduin.cz.
Jak vytvářet sbírku důkazů
Aby byl naplněn cíl aplikace, je třeba při vytváření sbírky důkazů dodržovat následující
zásady.


Snažte se, aby každý záznam byl doložen přílohou. Záznamy bez přílohy doporučujeme
využívat jen ve výjimečných případech u významných výkonů.



Pokud je to možné, při ukládání nových důkazů vyplňujte i nepovinné části, tj. popis,
hodnocení a tagy. Pomůže to vidět jednotlivé důkazy v souvislostech.



Každý uložený důkaz by měl být relevantní, měl by odrážet opravdu významné milníky
a významné počiny. Snažte se vyhnout „přehlcení“ profilu nepodstatnými informacemi,
sbírka jako celek se tak stává nepřehlednou. Význam určitého počinu samozřejmě není
možné odhadnout ihned. V případě váhání doporučujeme důkaz uložit, čas od času ale
sbírku projít a nepodstatné záznamy vymazat.



Sbírka důkazů by měla dokumentovat osobnost dítěte co nejúplněji. Proto dbejte, aby
uložené důkazy pokrývaly co nejširší spektrum dovedností z různých oblastí. Pomůže vám
graf v oddíle Jak jsem na tom.

K čemu slouží portfolia, jak je vytvářet
Jak již bylo uvedeno, k profilu je z důvodu ochrany osobních údajů jen jeden přístup,
a to pro uživatele, k prohlídce záznamů je ale samozřejmě možné přizvat kohokoli dalšího.
Pro tento účel se vytvářejí portfolia, tedy výběry důkazů pro určité příležitosti.
Tyto příležitosti mohou být různé, záleží jen na vás. V rodině se může například stát tradicí,
že dítě dá u příležitosti svých narozenin zprávu prarodičům o tom, co se povedlo za uplynulý
rok, a umožní jim tak sdílet radost z vlastních úspěchů. Jiným příkladem použití je vytvoření
portfolia vlastních prací za účelem talentové přijímací zkoušky na uměleckou školu.
Výběr důkazů do portfolia závisí na účelu. Možností je nepřeberně a o použití si rozhoduje
výhradně uživatel, stejně jako o okruhu lidí, jimž dá do svých úspěchů nahlédnout.
Odkaz na vygenerované portfolio je možné sdílet přes sociální sítě nebo poslat e-mailem jako
unikátní webový odkaz.
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Podstránka Má portfolia

Jak portfolia sestavovat?
Sestavení portfolia záleží jen na uživateli, obecně by však měly být dodržovány následující
zásady.

 Výběr důkazů do portfolia je nutno přizpůsobit danému účelu. Vybrány by měly být
jen důkazy pro příjemce podstatné.

 Dbejte na adekvátnost rozsahu portfolia. Snažte se, aby bylo portfolio pro příjemce
přehledné, není dobré zahltit ho nadměrným množstvím důkazů.

Plánování
V části Mé plány si uživatel může stanovit konkrétní cíle osobního rozvoje a sledovat jejich
postupné plnění. Míra konkrétnosti definice plánů je plně individuální, aplikace záměrně
vkládané plány nijak nestrukturuje, aby mohly být univerzálně použitelné pro všechny
věkové skupiny. Díky výraznému barevnému posuvníku uživatel vidí, jak se mu daří
stanovené plány naplňovat. Ty již splněné je možné archivovat.
Formulace plánu záleží jen na uživateli. Plán může být formulován například takto:
„Naučím se zahrát na kytaru pět písniček ze zpěvníku.“
„Zaběhnu 1500 m pod 7 minut.“
“Naučím se vázat šest různých uzlů.“
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Podstránka Mé plány

Na co je dobré dát při formulování plánu pozor?


Plán musí být pro dítě splnitelný.



Splnění plánu musí být pro dítě spojeno s určitým úsilím.



Plán by měl být splnitelný v dohledném časovém horizontu.



Dítě by nemělo mít rozpracováno mnoho plánů najednou. Vhodná je varianta, kdy je
formulován jeden krátkodobý a jeden dlouhodobý cíl. U menších dětí
nedoporučujeme rozpracování více než tří plánů najednou.



U některých plánů je vhodné určit lhůtu pro plnění plánu.

Pomocí barevného posuvníku můžete znázornit, jak se dítě splnění plánu blíží. Toto grafické
znázornění se zároveň projevuje v procentu plnění plánu v pravé části pole.
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U většiny plánů bude tento údaj záviset čistě na vašem odhadu a bude tedy jen orientační.
O matematickou přesnost v tomto případě nejde; účelem této funkce je udržení dlouhodobé
motivace dítěte a jeho vytrvalosti při plnění cíle. Dítě velmi povzbudí, když uvidí, že jeho úsilí
nese plody a směřuje k cíli. Proto je dobré, když se k aktuálním plánům s dítětem pravidelně
vracíte a v tomto grafickém a procentuálním znázornění zohledňujete průběžné pokroky.
Pokud je to možné, můžete při formulaci plánu stanovit dílčí kroky tak, aby bylo stanovování
procenta plnění plánu jednoznačné.
Příklady:
“Naučím se 100 nových německých slovíček.“: 1 slovíčko = 1% plánu
“Naučím se uvařit 5 jednoduchých jídel.“: 1 jídlo = 20% plánu
Již splněné plány přesuňte do archivu. Přitom je možné přidat komentář o tom, jak bylo cíle
dosaženo.
Ideální je propojení plánování s dalšími oddíly aplikace. Plány mohou vzejít
ze sebehodnocení při zadávání nových důkazů, splnění plánu je možné doložit důkazem.

Jak jsem na tom
Sekce Jak jsem na tom nabízí jednoduchou analýzu uložených údajů.
Hlavním prvkem je graf znázorňující, kolik důkazů bylo uloženo v každé z osmi zmíněných
oblastí. Tato informace naznačuje, jakým oblastem v rámci aplikace dítě dává přednost
a jaké oblasti jsou spíš na okraji jeho zájmu. Uživatel je tak veden k zamyšlení, zda jeho
rozvoj neprobíhá příliš jednostranně, zda nejsou některé důležité oblasti zanedbávány. Tímto
způsobem se aplikace snaží podpořit, aby se dítě formovalo jako harmonická osobnost, aby
v žádné z důležitých oblastí výrazně nezaostávalo a bylo schopno ocenit všechny aspekty
života.
Přitom se však rozhodně neočekává, že se dítě bude vyvíjet naprosto rovnoměrně ve všech
oblastech. Samozřejmě je vždy nutné respektovat, že každý z nás v něčem vyniká a v něčem
je slabší. Do jisté míry graf odráží jedinečnost dítěte, pomáhá, aby si dítě uvědomilo, na co je
zaměřené a jaké jsou jeho silné stránky.
Také je důležité mít na vědomí, že graf nezobrazuje realitu, ale jen vyhodnocuje důkazy
uložené v aplikaci. To, že v některé oblasti chybí důkazy, nemusí znamenat, že se té oblasti
dítě vůbec nevěnuje. Spíš to může vést k zamyšlení, zda by nebylo možné určité důkazy
dodat. Tak se uživateli pomáhá v tom, aby důkazy uložené v aplikaci co nejlépe a komplexně
odrážely jeho osobnost.
I zde je možná návaznost na další oddíly aplikace. Pokud dítě dojde k závěru, že určitou
oblast zanedbává, může si v sekci plánování stanovit určitý plán do dané oblasti spadající.
Určitý typ analýzy nabízí i okénko se štítky (tzv. mrak či shluk štítků) v pravé části. Zde jsou
zobrazena slova, která jste při popisu důkazů použili. Čím častěji se slovo vyskytuje, tím
větším písmem je zapsáno.
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Okénko se štítky (tzv. shluk či mrak štítků)

Ve spodní části se nachází přehled všech důkazů. Pokud se chcete podívat, které důkazy se
vztahují k určité oblasti nebo k určitému štítku, na danou oblast nebo štítek klikněte.
V přehledu důkazů se zobrazí jen důkazy takto označené.

Podstránka Jak jsem na tom
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Zvláštní modul na této podstránce je věnován podpoře čtenářské gramotnosti u dětí. Eviduje
se zde, kolik knih dítě přečetlo za daný rok. Díky využití principu webu 2.0 je navíc možné
porovnávat přečtené knížky mezi uživateli a díky tomu doporučovat vhodné knihy v rámci
věkové skupiny plus minus jeden rok.
Laickým uživatelům je určena informace, jak si stát představuje soubor toho, co má umět
dítě na základní škole. Pod tlačítkem Co mám umět je ke stažení Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělání ve formátech PDF a DOCX . Rodičům vysvětlujeme, že jde o
jednotný rámec minimálních požadavků, které ve svém kurikulu musí naplňovat každá škola.
Doporučujeme jim pročíst si především úvodní kapitoly charakterizující pojetí jednotlivých
vzdělávacích oblastí a od toho se odvíjejících předmětů.

Využití aplikace Co umím v prostředí školy
Aplikace Co umím je sice zaměřena na podporu individuální práce s dítětem, má ale
i předpoklady pro široké využití v rámci výuky v třídním kolektivu.
Přínos aplikace pro učitele a žáky
Velkým přínosem pro vás i pro vaše žáky je právě skutečnost, že aplikace pracuje
s jedinečnou osobností žáka. Učitel díky uloženým informacím získává možnost své žáky
daleko lépe poznat, zjistit, čím se zabývají mimo školu, co je baví, čím žijí. Řada silných
stránek dítěte zůstává ve školním prostředí skryta; aplikace dává možnost je objevit. Žák
ocení možnost budovat v rámci práce ve škole svůj svět zahrnující i témata z jeho
mimoškolního života a seznamovat s těmito tématy své učitele a spolužáky. Může přitom být
velkou příležitostí pro děti, které ve škole spíš zaostávají. Díky uloženým záznamům mohou
ukázat, že jsou oblasti, ve kterých vynikají, což může významně přispět ke zvýšení jejich
sebevědomí a motivace a ve výsledku i ke zlepšení školních výkonů.
Aplikace také usnadňuje sledování vývoje dítěte v čase, což poskytuje učiteli podklady
pro hodnocení a žákům důležitou zpětnou vazbu. Běžné hodnocení většinou příliš
nezohledňuje individuální pokrok. Často se tak stává, že je žák hodnocen špatnými
známkami, přestože vyvinul velkou snahu a dosáhl výrazného zlepšení. Tato skutečnost je
pro něj samozřejmě velmi frustrující a demotivující. Při shromažďování záznamů
o dovedostech dítěte v určité oblasti na jednom místě získáváme možnost poměrně snadno
individuální pokrok vyhodnotit.
Používání aplikace ve výuce pomáhá naplňování RVP v oblasti klíčových kompetencí. Jednou
z podporovaných oblastí jsou kompetence k učení, což se děje zejména prostřednictvím
oddílu Hodnocení. Při plném využívání aplikace pomáhá zejména u větších děti k ujasnění
osobního zaměření a hledání budoucí profesní cesty, což spadá do oblasti kompetencí
pracovních. Zcela zásadní roli může aplikace sehrát při rozvoji kompetencí sociálních
a personálních. Vytváření pozitivní představy o sobě samém, podpora sebedůvěry
a sebeúcty, budování úcty k ostatním lidem: rozvoj právě těchto dovedností spadajících
do uvedené oblasti je zároveň hlavním cílem aplikace Co umím.
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Specifika práce s aplikací ve školním prostředí
Práce s aplikací ve škole samozřejmě vyžaduje jiný přístup než při čistě individuálním
využívání v rámci rodiny.
Pokud si za cíl stanovíme komplexní mapování dovedností dítěte, neobjedeme se zejména
u mladších žáků bez podpory a spolupráce rodičů. Tento stav je ideální, ne vždy je však
možné rodiče pro spolupráci získat. V tom případě je možné dílčí využívání aplikace.
Zajištění podpory rodičů
Podpora rodičů je nutnou podmínkou pro plné využití potenciálu aplikace. Jen rodiče jsou
schopni poskytovat doklady o činnosti dítěte mimo školu, vytvořit propojovací článek mezi
formálním a neformálním vzděláváním. Některé nadstavbové funkce (sebehodnocení,
plánování) navíc vyžadují zejména u nižších ročníků individuální práci s dítětem, což není
vzhledem k počtu dětí v možnostech učitele. Proto je nutným prvním krokem získání
podpory rodičů. Je třeba jim aplikaci představit, vysvětlit její smysl a získat je pro spolupráci.
Ideální příležitostí k představení aplikace jsou třídní schůzky. Pro rodiče je velmi zajímavá
dokumentační funkce aplikace, tedy průběžné vytváření jakéhosi „digitálního památníčku“
dítěte, pro jejich motivaci je dobré právě na tuto funkci upozornit.
Využívání aplikace bez zapojení mimoškolního prostředí
Někdy se může stát, že spolupráci rodičů není možné zajistit. Aplikaci je samozřejmě možné
využívat i pouze v rámci výuky, bez zapojení rodičů. V tomto případě nebude mapovat
osobnost dítěte komplexně, i její dílčí využívání ale poskytuje pro výuku zajímavé možnosti.
Vzhledem k tomu, že na účtu dítěte budou uvedeny některé osobní údaje a bude nutno zřídit
kvůli registraci e-mail (či využít stávající), musí být o využívání aplikace rodiče informováni
i v tomto případě. Dobré je nedržet je stranou a výsledky práce jim představit. Nabízí se
například možnost zaslání odkazu na výběrové portfolio dítěte za pololetí či na konci
školního roku.
Zároveň je dobré rodiče informovat, že v případě zájmu mohou s dítětem záznamy o jeho
mimoškolní činnosti doplňovat.
Role učitele koordinátora
I při zapojení více učitelů je nutné, aby jeden učitel práci s aplikací v rámci třídy koordinoval.
Tímto koordinátorem může být třídní učitel, učitel IT či jakýkoli jiný učitel, záleží
na konkrétních podmínkách.
Registrace žáků
Podmínkou úspěšného využívání nástroje ve výuce je samozřejmě zapojení všech žáků
ve třídě. Učitel proto musí v první fázi zajistit, aby se všichni žáci zaregistrovali a vytvořili si
účet.
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Jak již bylo uvedeno, potvrzení registrace probíhá prostřednictvím e-mailu, přičemž na jednu
e-mailovou adresu je možné založit jen jeden účet. Po domluvě s rodiči je možné využít
stávající e-mail dítěte, pro učitele je však praktičtější využití školního mailu či jednorázově
zřízeného
mailu
s adresou
sestavenou
dle
jednotné
šablony
(např.
coumim.prijmeni@gmail.com). U menších dětí je alespoň na začátku práce výhodné
i využívání hesla podle jednotného systému (např. křestní jméno, vše malým písmenem
bez diakritiky), což usnadňuje organizaci práce a zajišťuje přístup do účtu.
V jakých předmětech je možné aplikaci využívat?
Možnost využití nabízí aplikace ve všech předmětech včetně nepovinných, v projektových
blocích apod.
Zvláštní předpoklady má aplikace samozřejmě pro využití v hodinách IT, kdy slouží jako
ideální modelové prostředí umožňující nácvik základních dovedností (zadávání údajů,
vyhledávání a nahrávání souborů, zásady bezpečnosti a ochrany osobních dat na internetu
atd.). V hodinách IT je ideální práci s aplikací zahájit a vše nechat od počátku vytváření
profilu na dětech.
Zhodnocení práce s aplikací v rámci třídního kolektivu
S aplikací žák většinou pracuje individuálně, dobré je v určitých časových intervalech jeho
práci zúročit v rámci celé třídy. Jednou z možných variant jsou prezentace vycházející
z uložených záznamů před třídou. Žák tak získává možnost dát vědět o svých zájmech,
o mimoškolní činnosti, o svých silných stránkách. Právě zde se učiteli nabízí obrovský prostor
pro podporu rozvoje sociálních a personálních kompetencí žáků.
Využití aplikace v domácím vzdělávání
Velmi dobré využití nachází Co umím v případě domácího vzdělávání žáka. Aplikace je
ideálním prostředím pro prezentaci průběžné činnosti žáka a jeho výsledků. Učitelé i rodiče
přitom ocení možnost ukládání záznamů různých typů, nástroje pro třídění uložených
informací, modul plánování a další funkce.

Věříme, že vám program bude nápomocen v nahlížení na dítě z trochu netradičního úhlu
pohledu a pomůže vám naplňovat komplexně poslání moderní školy.
Doufáme, že budete s aplikací Co umím spokojeni.

V případě dotazů a připomínek nás můžete kontaktovat na adrese
kristyna.svorcova@eduin.cz.
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