Vzdělávání učitelů na dálku – češtinářky Mgr. Ludmila Petržalová a Mgr. Pavlína Šustrová

I v době distanční výuky se učitelé vzdělávají. Jak jinak než online. Distanční výuka trvá již rok. Právě
před rokem se objevovaly první nabídky webinářů, kde jsme se seznamovaly s online nástroji pro
výuku, abychom nebyly odkázáni pouze na výklad.
A tak se vzděláváme např. na webinářích organizace Učíme nanečisto. Tento projekt je komunitní
aktivitou neziskové organizace Česko.Digital, která spolupracuje např. se společnostmi Microsoft či
Google. Dále se účastníme webinářů projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a
ředitelů), ZVAS (Zařízení pro další vzdělávání učitelů a Středisko služeb školám) a dalších.
Co nám webináře daly? Naučily jsme se pracovat s nejrůznějšími online nástroji, které využíváme ve
výuce a různě je střídáme, aby se “neokoukaly”. Nejrozšířenější jsou asi různé tabule, na které můžeme
psát jako ve škole, máme možnost tabule se studenty sdílet, mohou do nich také psát a pracovat na
nich (samozřejmě za stanovení různých pravidel). Dále používáme různé nástěnky (Padlet.com,
Linoit.com), nástroje hravé výuky, kde vytváříme různá losovátka, opakovačky, bingo, karty, riskuj
apod. (Wordwall.net, Flippity.net, Educandy.com). K opakování lze využít i různé kvízové aplikace
(Kahoot.com, Quizizz.com).
Webináře jsou často interaktivní, samy si aplikace zkoušíme z pohledu žáka, což napomáhá
následnému rozhodnutí danou novinku použít.
Někdy můžeme mít pocit, že nic nového již přijít nemůže, ale opak je pravdou – nedávno jsme např.
objevily mluvené komentáře, práci s videem, únikové hry...
Na ukázku přikládáme některé práce z hodin ČJL:

Jambord.google.com – začátek společné práce studentů 2. roč. – opakování světového romantismu

Flippity.net – společná práce se studenty 3. roč. – pojmy a dojmy k české meziválečné poezii

Kahoot.it – online kvíz – opakování administrativního funkčního stylu se studenty 2. roč.

Wordwall.net – třídění nově získaných pojmů ke světovému realismu a naturalismu se studenty 2. roč.

Mentimeter.com – studenti 3. ročníku subjektivně uspořádali informace o úvaze dle stupně důležitosti

Linoit.com – studenti 1. ročníku opakovali znaky antického divadla (vyučující během práce může reagovat na jejich odpovědi a navádět je
k opravě, chválit, zmiňovat důležité znaky)

Padlet.com – studenti 2. ročníku zpracovávali samostatně z odborného textu informace o době májovců, ruchovců a lumírovců (vyučující
během práce může reagovat na jejich odpovědi a navádět je k opravě, chválit, zmiňovat důležité znaky)

