
 

Ako riadiť výučbu v domácom prostredí 
v čase koronavírusu

Autenticke	  prí	klady od uc�iteľov 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 u	 vode prí	spevku Tatiana Popa prezentovala desať krokov, ktore	  Heritage International School
podnikla na prí	pravu a realiza	 ciu pla	nu online vzdela	vania v celej s�kole. V ra	mci pla	nu uva	dza
su	 bor vy	chodí	sk a ota	 zok, na ktore	  v s�kole hľadali odpoveď pri prí	prave na novu	  situa	ciu.

1. Na	c�rt a u	 c�el pla	nu krí	zove	ho riadenia s�koly spojeny	  s nas�ou vs�eobecnou politikou riadenia
rizí	k, ktora	  pokry	va vs�etky rizika	  pre s�kolu ako organiza	 ciu. Do. vera a spoľahlivosť su	  vs�etko.

2. Ake	  su	  nas�e hlavne	  komunikac�ne	  na	 stroje a ako ich pouz� í	vame na riadenie s� irokej s�kolskej
komunity.

3. Prí	stup zaloz�eny	  na mys�lienke vytvorenia novej norma	 lnej situa	cie, pretoz�e krí	za spo. sobena	
katastrofou  COVID-19 pretrva	va  ako bezprecedentna	  globa	 lna  krí	za.  Ako ustanoviť  novy	
denny	  rez� im s�koly?

4. C7o je Pla	n uc�enia sa na diaľku ? Ako by mal vyzerať? C7o potrebujeme na zmenu, presun s�koly
do online formy podľa princí	pu „S7kola je otvorena	 , len s�kolsky	  area	 l je uzatvoreny	“.

5. Do. lez� itosť do. kladnej, masí	vnej, bezpec�nej online politiky, o ktoru	  sa opiera Pla	n uc�enia sa na
diaľku. Povinnosť starostlivosti o zamestnancov a z� iakov.

6. Online platforma - Google Classroom suite – uvedenie s�koly do ´s�koly v online rez� ime´.
7. Ako efektí	vne vzdela	vať zamestnancov – ako vzdela	vať zamestnancov na diaľku? Dostať va	 s�

Pla	n uc�enia sa na diaľku pod vedenie eduTech odborní	kov.



 

8. Proble	my, na ktore	  treba myslieť v tí	me vedenia – upokojiť rodic�ov, zamestnancov a z� iakov.
9. Ako vytvorí	me „off-line vzdela	vanie“, ak nie je ľahke	  alebo moz�ne	 ,  aby sa cela	  s�kola uc�ila

online? 
10. Vedenie  komunity  –  u	 loha  a  do. lez� itosť  administratí	vy  pri  reagovaní	  na  bezprecedentnu	

globa	 lnu krí	zu.

Úlohy a povinnosti pre žiakov

S7kola pripravila pre z� iakov niekoľko usmernení	  a odporu	 c�aní	  ty	kaju	 cich sa ich vyuc�ovania na
diaľku a doma	ceho uc�enia sa.

 Stanovte  si  rutinne	  postupy  na
zapojenie  sa  do  vzdela	vania
a vzdela	vací	ch  procesov,  napr.
ra	no zac�ať o 8:30 hod.

 Zvoľte si pohodlny	  tichy	  priestor
vo vas�ej doma	cnosti, kde mo. z�ete
u	 spes�ne  
a efektí	vne pracovať.

 ÚE plne  vypracovane	  zadania
vypracovane	  s  akademickou
poctivosťou su	  znakom najleps�ej
pra	 ce. 

 Ak  nemo. z�ete  dodrz�ať  termí	ny,
alebo potrebujete ďals�iu podporu, proaktí	vne komunikujte so svojimi uc�iteľmi.

 Spolupracujte a podporujte svojich spoluz� iakov v ich uc�ení	.

 Dodrz� iavajte pravidla	  vas�ej s�koly v elektronickej komunika	 cii vra	 tane oc�aka	vaní	 ty	kaju	 cich
sa online etikety a najmaF  spoloc�ny	ch oc�aka	vaní	 akademickej poctivosti.

 Proaktí	vne  vyhľada	vajte  spojenie  a  komunikujte  s  ostatny	mi  dospely	mi  v  s�kole  podľa
ro. znych potrieb.

Pokyny pre rodičov

Vedenie s�koly si uvedomovalo,  z�e pre rodiny bude prechod na dis�tanc�ne	  vzdela	 vanie vy	zvou.
Rodic�ia budu	  musieť inak premy	s�ľať o tom, ako podporovať svoje deti, ako vytvoriť s�truktu	 ry 
a postupy, ktore	  im umoz�nia, aby ich deti boli u	 spes�ne	 , a ako monitorovať a podporovať uc�enie
svojich detí	. 

Niektory	m z� iakom sa bude dariť  v  dis�tanc�nom vzdela	vaní	,  zatiaľ  c�o  iní	  s ní	m mo. z�u  za	pasiť.
Pokyny uvedene	  niz�s� ie su	  urc�ene	  rodic�om, aby premy	s�ľali o tom, c�o mo. z�u urobiť, aby pomohli
svojim deťom byť u	 spes�ny	mi v prostredí	 dis�tanc�ne	ho vzdela	vania. Naprí	klad:

 Stanovte rutinne	  c�innosti a oc�aka	vania.
 Prevezmite aktí	vnu rolu v ra	mci pomoci deťom v procese ich uc�enia sa.
 Vymedzte fyzicky	  priestor na uc�enie sa va	 s�ho dieťaťa a ine	 .
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Učitelia

1) Úc�itelia  na  80  %  –  90  %
disponuju	  webkamerami,
laptopmi, tabletmi – hardve	rom
potrebny	m  na  funkc�nu	
konektivitu so z� iakmi.

2) Kaz�dy	  z� iak  bude  potrebovať
vytvorene	  g-mailove	  konto,  aby
sa mohol zapojiť do vzdela	vania.
Koordina	 tor  zodpovedny	  za
uc�ivo (kurikulum) potrebuje tzv.
Google  classroom  codes  pre
kaz�de	ho zamestnanca. 

3) To  umoz�n� uje  administratí	ve
vidieť,  z�e  sa  vyuc�ovacie  hodiny  realizuju	  –  je  to  kľu	 c�  
k zodpovednosti. 

4) Za	 sada „s�kolsky	ch hodí	n“ je kľu	 c�ova	 , preto sa dodrz�uju	  pravidelne	  rozvrhy a hodiny.

5) Keď sa z� iaci prihla	 sia do „hangoutov“ v Google – je to registra	 cia triedy.

6) Ty	m sa vytvoril u	 plne novy	  didakticky	  proces vy	uc�by a uc�enia sa, v novy	ch podmienkach
etikety v online priestore. Naprí	klad, aby z� iaci neboli v pyz�ame, aby bolo zabezpec�ene	 ,  z�e
z� iaci nie su	  sta	 le „na obrazovke“ 6 hodí	n. Tento spo. sob uc�enia urc�uje vyva	 z�enosť procesov
pre z� iakov. Po celom svete su	  zdieľane	  vy	borne	  bezplatne	  zdroje, ktore	  umoz�n� uju	  nas�ej pra	 ci
stať sa skutoc�nosťou. Vytva	 rame teda skutoc�ny	ch neza	visly	ch z� iakov, ktorí	 „vlastnia“ svoje
vzdelanie.

7) Interaktí	vne,  pu	 tave	  a na	 roc�ne	  uc�enie je na	 zov tejto hry a uc�itelia sa vo vs�etky	ch fa	 zach
ry	chlo zozna	mili s ty	m, ako vytva	 rať vyuc�ovacie hodiny pomocou tohto me	dia. Vyz�aduje si to
veľmi veľa pra	 ce pre uc�iteľov, ale nas�i z� iaci na	m da	vaju	  vy	bornu	  spaF tnu	  vaF zbu. Buďme si
vedomí	 toho, z�e rodic�ia su	  teraz doslova v nas�ich uc�ebniach na druhej strane obrazovky. 

8) Toto  vytvorí	  svoju  vlastnu	  dynamiku  a vy  na	 jdete  ries�enia,  ako  budete  pokrac�ovať.  Nic�
nerobiť preto nie je ries�ení	m.

„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:
Ma	ria Pappova	 , MPC DP Nitra
Vladimí	r Las�s�a	 k, MPC RP Banska	  Bystrica
Darina Vy	bohova	 , GR MPC Bratislava
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