Profesní profil Mgr. Daniel Janata
Dosažené vzdělání (včetně aprobace):
1983 – 1987 studium na pedagogické fakultě obor učitelství pro I. st. základní školy se zaměřením
na tělesnou výchovu
2003 – 2004 absolvování celoškolního 80 hodinového kurzu Kritického myšlení
2003 – 2005 čtyřsemestrální funkčního studia školského managementu na Pedagogické fakultě
v Praze
Délka pedagogické praxe (včetně typů škol, na kterých jste působil):
Celkem let započitatelné praxe 27.
2011 – 2013 lektor projektu ICT profesionál a OSVČ lektor a konzultant
2004 – 2011 ředitel Základní školy Litomyšl, U Školek 1117
1992 – 2004 ředitel První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100
1988 – 1992 učitel pracovních činností a tělesné výchovy na základní škole v ulici Horáčkova
v Praze 4
Publikační či recenzní činnost:
- Publikace o Informatice – nakladatelství Raabe 2001
- Zlenická iniciativa – organizace výzvy proti tehdejší chybné realizaci Státní informační politiky
ve vzdělávání (SIPVZ) – listopad 2001
- recenzent knihy Učím s radostí, nakladatelství Portál ve spolupráci s Kritickým myšlením
(Critical Writing and Thinking) - květen 2002
- petice proti SIPVZ (Státní informační politiky ve vzdělávání ) – organizace zásadního kroku
proti pokusům o monopolizaci prostředí školského intranetu – červen 2002
- založení Jednoty školských informatiků (JSI), člen výkonného výboru JSI – od července 2002
- tvorba třech pilotních projektů v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání financovaných
grantem v celkové výši přes 300 tis. Kč (Využití ICT ve výuce na I. stupni ZŠ, Vektorová grafika
v hodinách VV na II. st. ZŠ a na víceletých gymnáziích, Projekt Edunix – aplikace Open Source
ve vzdělávání – nasazení operačního systému Linux ve školství
- národní garant modulu P- SIPVZ I. stupně ZŠ organizovaný Jednotou školských informatiků –
2005 - 2006
- autor a zpracovatel několika oblastí vzdělávacího obsahu výuky mladších a starších žáků
v práci s PC koncipovaného jako projektová výuka – Raabe 2005
Profesní aktivity:
- spolupracovník školního evidenčního systému - projektu Bakaláři – od roku 1999
- lektor celostátního setkání PAU v Praze 4 – dílna „Jak si získat ředitele školy“ – leden 2003
- lektor letní školy programu Začít spolu (ZaS) – dílny „Počítače v centrech aktivity“ a „Jak
realizovat evropský projekt“ – srpen 2003
- lektor celostátního setkání PAU – dílna „Jak připravit evropský projekt“ Litvínov říjen 2003
- lektor SIPVZ úrovně Z (od roku 2002) a úrovně P (od roku 2003)
- lektor celostátního setkání PAU v Praze 4 – dílna „Jak „uvařit“ evropský projekt bez kuchařky“
– duben 2003
- lektor projektu OPVK „Připraveným štěstí přeje“ (návrat do profesního života po rodičovské
dovolené) – zaměření na on-line nástroje GoogleApps – listopad 2009 – červen 2011
- lektorské a mentorské vedení tzv. mužské skupiny Ligy otevřených mužů v Litomyšli,
pořádání dvou víkendových setkání na témata „Muž na cestě“ – listopad 2011 až květen 2012

-

-

-

lektor projektu „ICT Profesionál“ témat – ICT plán a školní vzdělávací program, Počítač a
volný čas dětí a mládeže, Multimédia ve vzdělávání, Grafické aplikace, Žákovské projekty – od
listopadu 2011 do června 2013
lektor společnosti JOB se zaměřením na ICT, spoluautor lektorském manuálu, listopad 2012 –
listopad 2013
certifikovaný mentorský kurz březen 2013 vedený doc. PhDr. Bohumírou Lazarovou. Ph.D.
tvůrce metodického manuálu v projektu OPVK: Inovace pro tým lektorů - Sekce vzdělávání ve
školství Občanského sdružení JOB, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/003.0001,
součástí projektu mentorský výcvik 5/2014 – 6/2015 JOB, o.s.
místopředseda Jednoty školských informatiků, od července 2012 doposud
lektor projektu OPVK „MATAPE – mami, tati, pečuj“ (návrat do profesního života po
rodičovské dovolené) – zaměření na on-line nástroje GoogleApps – od února 2012 doposud
člen přípravného a realizačního týmu projektu In-Generation (společnosti ELAI) zaměřeného
na bezpečnost dětí v on-line prostoru, od září 2012 doposud
člen ICT panelu pro NUV Praha, spolupráce s NIQES, od března 2014 doposud
lektor, mentor v projektu OPVK: Otevíráme dveře pro nové lektory a mentory, registrační
číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0134
mentor v projektu „Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání“

V Litomyšli dne 12.5.2015

Mgr. Daniel Janata

