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

Tatiana POPA, Heritage International School, Kišiňov, Moldavsko
Tatiana Popa je učiteľkou v Heritage International School v Kišiňove, Moldavsko. Vo svojom
príspevku prezentuje skúsenosti s prípravou, plánovaním a prechodom celej školy na online
dištančnú formu vzdelávania. Stručne opisuje pokyny a úlohy pre žiakov a rodičov a bližšie
prezentuje činnosť učiteľov v rámci dištančnej formy vzdelávania.
Desať krokov, ktoré podnikla škola na prípravu a realizáciu plánu online dištančného
vzdelávania
V uvode príspevku Tatiana Popa prezentovala desať krokov, ktore Heritage International School
podnikla na prípravu a realizaciu planu online vzdelavania v celej skole. V ramci planu uvadza
subor vychodísk a otazok, na ktore v skole hľadali odpoveď pri príprave na novu situaciu.

1. Nacrt a ucel planu krízoveho riadenia skoly spojeny s nasou vseobecnou politikou riadenia
rizík, ktora pokryva vsetky rizika pre skolu ako organizaciu. Do. vera a spoľahlivosť su vsetko.
2. Ake su nase hlavne komunikacne nastroje a ako ich pouzívame na riadenie sirokej skolskej
komunity.
3. Prístup zalozeny na myslienke vytvorenia novej normalnej situacie, pretoze kríza spo. sobena
katastrofou COVID-19 pretrvava ako bezprecedentna globalna kríza. Ako ustanoviť novy
denny rezim skoly?
4. C7 o je Plan ucenia sa na diaľku ? Ako by mal vyzerať? C7 o potrebujeme na zmenu, presun skoly
do online formy podľa princípu „S7 kola je otvorena, len skolsky areal je uzatvoreny“.
5. Do. lezitosť do. kladnej, masívnej, bezpecnej online politiky, o ktoru sa opiera Plan ucenia sa na
diaľku. Povinnosť starostlivosti o zamestnancov a ziakov.
6. Online platforma - Google Classroom suite – uvedenie skoly do ´skoly v online rezime´.
7. Ako efektívne vzdelavať zamestnancov – ako vzdelavať zamestnancov na diaľku? Dostať vas
Plan ucenia sa na diaľku pod vedenie eduTech odborníkov.

8. Problemy, na ktore treba myslieť v tíme vedenia – upokojiť rodicov, zamestnancov a ziakov.
9. Ako vytvoríme „off-line vzdelavanie“, ak nie je ľahke alebo mozne, aby sa cela skola ucila
online?
10. Vedenie komunity – uloha a do. lezitosť administratívy pri reagovaní na bezprecedentnu
globalnu krízu.
Úlohy a povinnosti pre žiakov
S7 kola pripravila pre ziakov niekoľko usmernení a odporucaní tykajucich sa ich vyucovania na
diaľku a domaceho ucenia sa.


Stanovte si rutinne postupy na
zapojenie sa do vzdelavania
a vzdelavacích procesov, napr.
rano zacať o 8:30 hod.



Zvoľte si pohodlny tichy priestor
vo vasej domacnosti, kde mo. zete
uspesne
a efektívne pracovať.



ÚE plne vypracovane zadania
vypracovane s akademickou
poctivosťou su znakom najlepsej
prace.



Ak nemo. zete dodrzať termíny,
alebo potrebujete ďalsiu podporu, proaktívne komunikujte so svojimi uciteľmi.



Spolupracujte a podporujte svojich spoluziakov v ich ucení.



Dodrziavajte pravidla vasej skoly v elektronickej komunikacii vratane ocakavaní tykajucich
sa online etikety a najmaF spolocnych ocakavaní akademickej poctivosti.



Proaktívne vyhľadavajte spojenie a komunikujte s ostatnymi dospelymi v skole podľa
ro. znych potrieb.

Pokyny pre rodičov
Vedenie skoly si uvedomovalo, ze pre rodiny bude prechod na distancne vzdelavanie vyzvou.
Rodicia budu musieť inak premysľať o tom, ako podporovať svoje deti, ako vytvoriť struktury
a postupy, ktore im umoznia, aby ich deti boli uspesne, a ako monitorovať a podporovať ucenie
svojich detí.
Niektorym ziakom sa bude dariť v distancnom vzdelavaní, zatiaľ co iní s ním mo. zu zapasiť.
Pokyny uvedene nizsie su urcene rodicom, aby premysľali o tom, co mo. zu urobiť, aby pomohli
svojim deťom byť uspesnymi v prostredí distancneho vzdelavania. Napríklad:




Stanovte rutinne cinnosti a ocakavania.
Prevezmite aktívnu rolu v ramci pomoci deťom v procese ich ucenia sa.
Vymedzte fyzicky priestor na ucenie sa vasho dieťaťa a ine.
2

Učitelia
1) Úcitelia na 80 % – 90 %
disponuju
webkamerami,
laptopmi, tabletmi – hardverom
potrebnym
na
funkcnu
konektivitu so ziakmi.
2) Kazdy ziak bude potrebovať
vytvorene g-mailove konto, aby
sa mohol zapojiť do vzdelavania.
Koordinator zodpovedny za
ucivo (kurikulum) potrebuje tzv.
Google classroom codes pre
kazdeho zamestnanca.
3) To umoznuje administratíve
vidieť,
ze
sa
vyucovacie
k zodpovednosti.

hodiny

realizuju

–

je

to

kľuc

4) Zasada „skolskych hodín“ je kľucova, preto sa dodrzuju pravidelne rozvrhy a hodiny.
5) Keď sa ziaci prihlasia do „hangoutov“ v Google – je to registracia triedy.
6) Tym sa vytvoril uplne novy didakticky proces vyucby a ucenia sa, v novych podmienkach
etikety v online priestore. Napríklad, aby ziaci neboli v pyzame, aby bolo zabezpecene, ze
ziaci nie su stale „na obrazovke“ 6 hodín. Tento spo. sob ucenia urcuje vyvazenosť procesov
pre ziakov. Po celom svete su zdieľane vyborne bezplatne zdroje, ktore umoznuju nasej praci
stať sa skutocnosťou. Vytvarame teda skutocnych nezavislych ziakov, ktorí „vlastnia“ svoje
vzdelanie.
7) Interaktívne, putave a narocne ucenie je nazov tejto hry a ucitelia sa vo vsetkych fazach
rychlo zoznamili s tym, ako vytvarať vyucovacie hodiny pomocou tohto media. Vyzaduje si to
veľmi veľa prace pre uciteľov, ale nasi ziaci nam davaju vybornu spaF tnu vaF zbu. Buďme si
vedomí toho, ze rodicia su teraz doslova v nasich ucebniach na druhej strane obrazovky.
8) Toto vytvorí svoju vlastnu dynamiku a vy najdete riesenia, ako budete pokracovať. Nic
nerobiť preto nie je riesením.

„Ak dnešných žiakov učíme spôsobom, akým
sme ich učili včera, okrádame
ich o zajtrajšok.
John Dewey
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Záznam príspevku nájdete na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kjy6y4r8NBU&list=PLMIuuCM5DlmJWmpD140qADf4accDOt75L

Spracovali:
Maria Pappova, MPC DP Nitra
Vladimír Lassak, MPC RP Banska Bystrica
Darina Vybohova, GR MPC Bratislava
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