Zápis z 2. setkání pracovní skupiny pro financování
Termín: 15. 4. 2020, 16:00-17:00
Místo konání: Google Meets
Účastníci: Tomáš Lukačina, Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Richard Červený,
Lucie Stodůlková
Program:
1. Sdílení praxe on-line výuky za aktuální situace
Za ZŠ Smart se připojila pí Stodůlková. ZŠ Smart má zatím celkem dobré
zkušenosti z on-line výukou. Děti jsou povětšinou samostatné a aktivně řeší zadané
úkoly. Pro starší děti se osvědčila jako vhodná komunikační platforma Discord. Malé
děti pak využívají spíše Skype a aplikace Whatsapp. Dále se využívají nejrůznější online platformy pro kvízy, testy apod.
Do budoucna je v plánu využívání Office 365.
Za Podřipskou školu se připojil p. Červený. Studenti také využívají k on-line
výuce různé aplikace. Příliš se neosvědčila aplikace Skype (špatná konektivita).
Naopak se osvědčila aplikace Zoom pro výuku cizích jazyků. Verze zdarma má
omezenou dobu trvání výukové hodiny (40 min.), dá se případně zaplatit i nadstavbová
verze. Nutno vyzdvihnout aktivitu studentů v době karantény a schopnost samostatné
práce.
2. Využití výzvy pro podporu digitálního vzdělávání
Momentálně připravujeme projekt z grantu O2 pro podporu technického
vzdělávání. Jeho cílem by bylo realizovat na Roudnicku program „Digi bez digi“, o
němž se jednalo na poslední pracovní skupině pro polytechnické a
zájmové/neformální vzdělávání. Plánujeme zhruba 6 – 7 celodenních akcí během
školního roku 2020 – 2021.
Byla také předána informace o možnosti využití iniciativy zajištění HW pro žáky
v nouzi, což se vzhledem k aktuální situaci také jeví jako nejpalčivější problém.
https://www.mironet.cz/info/o-nas/podporujeme/mironet-zajisti-1000-pocitacurodinam-s-detmi-v-nouzi+kc202/
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3. Informování o odložených akcích
Účastníci jednání byli informováni o odložení veškerých naplánovaných akcí,
které se měly konat do konce školního roku. Vše se momentálně přesouvá na neurčito.
Nejdříve se začne s plánováním na začátek nového školního roku, tj. podzim 2020.
4. Možné zapojení MAP
Bude rozeslán dotazník, který bude mít za úkol zjistit, do jaké míry by
pedagogové využili školení či workshop v on-line formě a na jaké téma. (např. Školení
pro práci s on-line výukovými platformami a jiné)
Další vyvstávající potřeba při zvýšeném pohybu dětí v on-line prostoru je
prevence nebezpečí kyberprostoru. Bylo by dobré nezapomenout na vizi promítání
dokumentu „V síti“, v případě přetrvávající aktuálnosti tohoto dokumentu bychom
nechali promítání na podzim/zimu 2020.
S ohledem na vývoj stávající situace by se do konce školního roku udělal již
dříve přislíbený workshop pro práci s 3D pery.
Máme přislíbenou exkurzi do SMARTU ohledně přechodu na IT systémy.

Pozvánka na další setkání bude členům PS zaslána v dostatečném předstihu.
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