Ako riadiť výučbu v domácom prostredí
v čase koronavírusu
Autenticke príklady od uciteľov prevzate z #FCL Talks

Alenka Miljević, Bračević, Chorvátsko
Alenka Miljević je učiteľkou Základnej školy Braće Radića v obci Bracević v Chorvátsku.
V príspevku uvádzame, ako sa dajú využiť možnosti a priestor aplikácie Webinar Google Classroom
a iné aplikácie na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov v rámci výučby cudzieho jazyka.
Východiská zmenenej situácie
Alena Miljevic uviedla niekoľko postrehov uciteľky cudzieho jazyka v zmenenej situacii:






Uvedomuje si, ze aktualnu situaciu nikto
nie je schopny riesiť okamzite
a perfektne.
Jednotlivec veľa nezmo( ze pri riesení
krízy Covid-19, ale spolocnymi silami sa
to zvladnuť da.
S kolegami zdieľa svoje skusenosti zo
vzdelavania,
ktore
absolvovala
v Barcelone
(Webinar
Google
Classroom).
So ziakmi v ramci vyucby cudzieho jazyka vyuzíva online priestor aplikacie Webinar Google
Classroom na to najpodstatnejsie – na komunikáciu žiakov.

V prvej faze si myslela, ze musí postupovať
v online priestore tak, ako je zvyknuta
v standardnej situacii vzdelavania v triede.
Uvazovala, ze v aktivitach v ramci novej
formy vyucovania musí pokracovať
nasledovne:






musí presunuť svoju realnu ucebnu
online,
musí priniesť vsetky ucebnice
a zosity zo skoly,
musí robiť to, co robia vsetci ostatní
v jej skole,
musí ziakom zadavať ulohy trikrat
tyzdenne, pretoze ma tri hodiny anglictiny tyzdenne,
ziaci musia byť online v presnom case obvykleho rozvrhu.

V realnej situacii vsak zistila, ze nove podmienky si vyzaduju nove riesenia. Musí sa rozhodnuť
pre iny casovy manazment a zostavovať realizovateľne ulohy. Napríklad jej zadanie uloh je

jednoduche, presne, ale kedy budu ziaci pracovať na ich riesení, pre nu nie je podstatne.
Podstatny je urceny termín ukoncenia prace na zadaní.
Zakladna vec, ktoru si Alenka Miljevic
uvedomila, je, ze nie je nič, čo MUSÍ robiť.
To najpodstatnejsie na zaciatku zmenenej
situacie je, ze ziaci musia KOMUNIKOVAT<
v cudzom jazyku.
Komunikaciu prispo( sobila prostrediu, ziaci
boli nutení sa stale uciť nieco nove, tvorive,
museli sa uciť, ako sa uciť. Informacie
museli vyhľadavať z ro( znych zdrojov.
Sustavne podporovala ich aktívne ucenie.
Cieľom pre Alenku Miljevic ako uciteľku cudzieho jazyka bolo vytvoriť prostredie, v ktorom
žiak komunikuje v cieľovom jazyku. Online vzdelavanie umoznuje individuálny prístup
a môže byť motivujúce, ak necháme našich študentov dozvedieť sa viac o veciach, ktoré
ich zaujímajú. Preto postupne volila jednoduche ulohy.
Úloha 1
Vyber si pesnicku v anglictine a napís, preco
sa ti paci.
(S vyuzitím aplikacie Wakelet)

Napís desať slov z pesnicky a preloz ich.
Napís vety, v ktorych pouzijes tieto slova.
(S vyuzitím aplikacie Google Classroom
Stream)

Zaujímave bolo, ze na splnenie zadanych uloh nebolo potrebne cakať tyzden, ziaci ich splnili
v priebehu dna.
Úloha 2
Urob fotografiu a vloz ju sem. Mo( ze to byť
fotografia cohokoľvek, co mas rad, preto
vyuzi svoju predstavivosť.
Tesím sa na to, keď uvidím fotografie, ktore
si urobil.

Opís fotografiu svojho spoluziaka.
C< o na fotografii vidís?
C< o sa deje na fotografii?
C< o sa ti na tom paci?
ALEBO
Napís paA ť otazok tykajucich sa fotografie.
Pouzi ro( zne opytovacie zamena.

Ukážka
Jedlo – uloha pre 6. rocník
Vytvorte fotografiu najmenej piatich ro( znych
potravín (jedal).
20:09
Dobry vecer, pani uciteľka Miljevic. Tu je
obrazok s nejakymi potravinami (jedlom).

To, co chceme ziakov ďalej nauciť, je komunikacia tykajuca sa jedla a kvantifikatorov urcujucich
jeho pocet (Food Quantifiers), napríklad:


How much? / How many? – koľko



Some / Any – nejake, niekoľko (ziadny)



There are / is – existuju/existuje



Food Containers – nadoby na jedlo



Pocítateľne a nepocítateľne podstatne mena

Alenka Miljevic ďalej v prezentacii vysvetľuje, preco vyucuje bez ucebníc (textbooks). V prvom
rade preto, ze premysľala o svojej vlastnej skusenosti z online vzdelavania a aktivitach, ktore sa
jej pacili. D<alej preto, lebo chcela skusiť nieco nove a nauciť ziakov, aby sa naucili, ako sa uciť.
Tiez preto, aby sa naucili vyuzívať ro( zne zdroje informacií a aby podporila ich aktívne ucenie sa.
Na otazku, co chce robiť ako uciteľ cudzieho jazyka vyucujuci online, odpoveda: „Chcem vytvarať
prostredie, v ktorom moji ziaci komunikuju v cieľovom jazyku. Online vyucovanie umoznuje
individualny prístup a mo( ze byť motivujuce, ak nechame ziakov, aby sa ucili o veciach, ktore ich
zaujímaju. Chcem, aby moji ziaci potrebovali jazyk, aby mohli komunikovať. Nechcem, aby sa
ucili jazyk tak, ze im urcíme aktivity, ktore maju robiť.

Záznam príspevku nájdete na youtube adrese:
https://www.youtube.com/watch?
v=kjy6y4r8NBU&list=PLMIuuCM5DlmJWmpD140qADf4accDOt75L
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