Jak probíhá distanční výuka v předínské škole
Distanční výuka v naší škole běží od poloviny října na plné obrátky. Od 1. března se doma
vzdělávají všichni žáci, a to včetně těch nejmenších.
Pro distanční vzdělávání jsme zvolili virtuální prostředí Google Classroom. Kombinujeme online vyučovací hodiny a zadávání samostatné práce. Všichni se snažíme, aby vše fungovalo a
aby se distanční výuka co nejvíce podobala té „opravdové“. Žákům, kteří to potřebovali, jsme
zapůjčili školní notebooky a tablety.
A jak teď vypadají všední dny ve škole? V celé budově je ticho a pusto, chodby i třídy zejí
prázdnotou. Ráno v půl sedmé se ve sborovně schází učitelé, ale ne všichni, někteří pracují ze
svých domovů. Dezinfekce, respirátor, krátká debata s kolegy, ranní káva a rozchod do tříd.
Tedy třídy nyní spíš připomínají kanceláře a vysílací studia. Zapnout počítače, nastavit
mikrofony a kamery, připojit se, otevřít „schůzky“ a výuka může začít. Po sedmé hodině se na
monitorech objevují první rozespalí žáčci, někteří snídají, někteří jsou ještě v pyžamu, někteří
ještě opravdu spí a všem chvilku trvá, než pochopí, že jsou vlastně ve škole. Krátké přivítán a
potom už výklad, procvičování, zkoušení, příklady, slovíčka, prověrky, testy, diktáty, videa,
prezentace, referáty, vkládání úkolů pro samostatnou práci, …, no prostě opravdu jako ve
škole. Pepo, jsi tam? Zapni si kameru! Paní učitelko, nějak se mi sekáte! Omluvte mě, musím jít
otevřít, zvoní pošťák. A mě taky omluvte, musím pustit kočku! Kde je Maruška? Šla na záchod a
už se nevrátila! :-)
No, už jsme si zvykli, ale po pravdě, normální to není. Klobouk dolů před všemi pedagogy, kteří
během krátké doby museli zcela změnit způsob svojí práce a v podstatě ze dne na den se museli
naučit spoustu nových věcí. Velký obdiv si zaslouží samozřejmě všichni rodiče, kteří jsou svým
dětem při vzdělávání doma oporou. Snadné to určitě není ani pro děti, po tak dlouhé době
doma škola schází už i těm největším „odpůrcům“.
Velká většina zaměstnanců školy už má za sebou první dávku vakcíny proti COVIDU. Teď
čekáme už jen na samoodběrové testy pro žáky, na ústup epidemie, na rozvolnění opatření a
konečně na návrat do školy. Snad v dubnu? Kéž by!
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