Zápis ze setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetence dětí a žáků
pro aktivní používání cizího jazyka č. 4/2020
- webinář L. Čechové pro pedagogy “Používejte do online hodin Quizlet!”
Termín: 24. 11. 2020, 16:00 - 17:30 hod.
Místo konání: Teams
Účastníci: Iveta Bartošová, Barbora Drahoňovská, Lukáš Malík, Monika Panešová, Andrea Jandová

Program:
1. Prezence účastníků webináře, úvodní diskuze
−

Webináře se mohli zúčastnit členové pracovních skupin a pedagogové cizích jazyků ze 3
spolupracujících ORP - Lovosice, Litoměřice, Roudnice nad Labem. S ohledem na efektivitu a
úspornost proběhla domluva mezi manažery projektů MAP a dojednání společného webináře
s osvědčenou lektorkou jazykové školy Contexta s.r.o. Lucií Čechovou.

−

Účastníci webináře byli přivítáni manažery a lektorkou, proběhla krátká úvodní diskuze
ohledně momentální výuky na dálku a potřeb pedagogů, kteří ji realizují.

−

Dle pedagogů většina žáků dodržuje povinnou stanovenou výuku a přihlašují se na domluvené
online hodiny, nejsou registrovány výrazné propady, ale i přesto pedagogové pociťují velké
zatížení a náročnost krátkodobé rychle nastavené distanční výuky a to bez ohledu na školu či
území.

−

Z pracovní skupiny MAP Roudnicko se mohli připojit dva členové, další členové se omluvili z
časových důvodů či pro překryv s jinou online vzdělávací aktivitou. Uvolněné kapacity byly
nabídnuty pedagogům v území, z nichž se přihlásily dvě účastnice.

2. Názorná prezentace aplikace Quizlet
−

výuková online pomůcka pro učitele a žáky. Jedná se o aplikaci založenou na procvičování
paměti pomocí dvoustranných elektronických kartiček. Aplikace funguje více než 12 let, proto
se zde nastřádalo mnoho jazykových kartiček s různými pojmy a stále přibývají. V současné
době je základní verze tohoto online nástroje poskytována zdarma, lektorkou je považována
za více než dostatečnou a nepovažuje za nezbytné investovat do upgradované verze.

−

K dispozici jsou i mobilní verze.
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−

Základní verze Quizletu umožňuje učitelům správu max. osmi tříd (skupin) a nabízí sedm
studijních a herních variant. Jsou určeny pro společné kooperativní učení nebo také
individuální samostudium.

−

Základem Quizletu je vytvoření vlastních elektronických kartiček (Create a new study set).
Vyplníme název studijní sady a vybereme jazyk, ve kterém budou kartičky vytvořeny. Následně
probíhá nastavení voleb editace.

−

Quizlet je spíše vhodný pro základní školy. Snad jedinou jeho nevýhodou je dosud neexistující
lokalizace prostředí do češtiny.

3. Závěrečná diskuze
-

Účastníkům byl poskytnut prostor, aby se sami na svých počítačích přihlásili do aplikace a
vyzkoušeli si alespoň krátce pár možností. Obdrželi také kontaktní údaje lektorky, na kterou se
mohou kdykoliv obrátit v průběhu zjištěných nejasností při práci s aplikací.

-

Byly zodpovězeny dotazy účastníků a také mohli bezprostředně vyjádřit své dojmy z aplikace.
Ta se jeví jako uživatelsky přívětivá, nápaditá a většina zúčastněných ji v nadcházejícím období
s žáky využije, popř. někteří zatím nebyli schopni se vyjádřit, protože plně posoudí aplikaci až
po bližším vyzkoušení a používání.

-

Lektorka účastníkům rozešle také dotazník na vyjádření zpětné vazby a jako poděkování
výuková kvarteta do hodin s žáky dle vlastního výběru.

4. Další setkání pracovní skupiny
−

Další setkání pracovní skupiny bude dle situace uskutečněno po novém roce v kanceláři MAS,
pozvánka bude členům včas zaslána.
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