Š KOLA NEN Í
Č ERNOB Í LÁ
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
VZDĚLÁVÁNÍ II ORP HK

PTALI JSME SE ŽÁKŮ, JAK SE JIM LÍBÍ UČENÍ DOMA
,,Mně se na tom nelíbí nic, chtěla
bych chodit do školy. Chybí mi
kamarádi. Chybí mi učení v lavici.
Už chci, aby to skončilo. Učení
doma je stejný jako ve škole,
žádná výhoda v tom není. Akorát
to nestíhám. Chtěla bych se zase
učit podle týdenního plánu."
Nelinka, 7 let
,,Chybí mi moje kamarádky. Na
učení doma je lepší to, že se mohu
déle a lépe učit. Pokud něco
nevím, tak si to můžu dohledat na
počítači. Ráda se učím s taťkou."
Natálie, 12 let

,,Přijde mi dobrý, že si to můžu
všechno
hezky
naplánovat
a
rozvrhnout. Taky nemám takovej
stres, protože to dělám z domu a
nikdo na mě nějak netlačí. Ale
naopak třeba látku z matematiky
nebo z angličtiny jen přes počítač
nepochopím. Potřebovala bych to
vysvětlit pořádně a nejen přes
jeden videohovor."
Gabriela, 17 let
,,Učí se se mnou rodiče. Nemám na
učení větší klid než ve škole. Chybí
mi paní učitelka."
Kateřina, 7 let

TATO SITUACE JE VELKOU VÝZVOU
Zeptali jsem se Michala Brázdy, učitele ze ZŠ Libčany, jak hodnotí a vnímá tuto
situaci.
"Jako člověk, který se snaží ve všem najít něco pozitivního, beru i tento přechod na online
výuku jako úžasnou zkušenost pro všechny učitele. Přejít na distanční vzdělávání bylo
samozřejmě náročné, bylo potřeba vyřešit spoustu věcí. Mnoho učitelů na naší škole
využívala moderní technologie ve výuce jen sporadicky, proto pro ně tato situace
znamenala velkou výzvu, se kterou si nakonec všichni zvládli poradit a dnes zadávají vše
online, komunikují pomocí videokonferencí apod."

,,Líbí se mi, že nemusím tak brzy
ráno vstávat. Baví mě online kurzy z
ČJ, M, ANJ. Chybí mi práce ve třídě,
společné úkoly ve skupinkách a
kamarádi."
Honza, 9 let
,,Líbí se mi, že nemusím vstávat brzy
ráno. Líbí se mi, že učení můžu
střídat s výtvarnou a pracovní
činností, libovolně, jak chci já. Líbí
se mi výukové pořady v televizi.
Chybí mi jedničky od paní učitelky a
někteří moji spolužáci."
Barunka, 7 let

ONLINE ZÁPIS
DO MŠ
Zveme Vás na videokonferenci s
paní Odlovou z KHK, která Vám
řekne více o online zápisech do
škol. Sejdeme se ve středu
22. dubna v 13 hodin v online
prostředí ZDE.

VLK JE TAKÉ
NA YOUTUBE

PŘIHLAŠTE SE NA ONLINE SEMINÁŘ
O DĚTSKÝCH EMOCÍCH SE
SOŇOU PROCHÁZKOVOU
V této době je více než kdy jindy citlivé téma emocí. Nejen u nás dospělých,
ale také u dětí. Seminář má za cíl reagovat na otázky a podněty. Lektorka
představí, jak lze rozlišit zlobení dítěte od reakce na nějaké trauma či těžký
zážitek. Velmi důležité téma, které zabrání dalšímu poškození dítěte a
vyčerpání učitele. V období po karanténě budou děti, které byly něčím
ohroženy, ohroženy ještě více. A děti, které nějak sociálně a emočně
neprospívaly, budou prospívat ještě méně. Lektorka se na přihlášené
účastníky obrátí včas před konáním a navede je jednoduše na videohovor.
Online seminář se uskuteční v úterý 28. 4. (17:00 - 20:00) a v úterý 12. 5. (17:00 20:00).
Zájemci se mohou hlásit ZDE.

Možná si vzpomínáte, že touto
dobou jsme měli pro rodiče
připravenou akci Vlk je taky
online v kině Bio Central.
Rozhodli
jsme
udělat
ochutnávku
našich
prezentujicích formou živého
vysílání na YouTube. Připojte se
proto k nám ve středu 29.4.
v 20 hodin.
Více na FB MAP II ORP HK

UČITELÉ MĚNÍ PŘÍSTUP
K DIGITÁLNÍM TECHNOLOGIÍM
Školy v této době posouvají digitální gramotnost svých zaměstnanců, žáků i
rodičů. Pro většinu kantorů se stalo samozřejmostí, že pro své žáky
pravidelně připravují videokonference, natáčí výuková videa, stahují nové
aplikace. Avšak náročná situace je v rodinách, kde připojení k internetu není
dostatečné nebo možné, komunikace se tam uskutečňuje pomocí
pravidelných telefonátů. Mnoho škol zajišťuje půjčování vybavení a
prostředků, které by distanční výuku podpořilo. Nejvíce jsou využívány
aplikace WhatsApp a Skype, vzdělávací zdroje jako UčíTelka, materiály
nakladatelství Nová škola a Fraus, Školákov, videa vkládaná na Youtube a
Metodický portál RVP. Mění se také přístup k hodnocení, které má být
především motivační.
Přejeme všem mnoho sil do dalších týdnů a energii k poznávání nových
možností vzdělávání.

VÍCE AKTIVIT NA
www.hradeckyvenkov.cz
FB @MAPIIORPHK

EMAIL
map@hradeckyvenkov.cz

