31. 3. 2020 – ŽÁDOST VEDENÍ ŠKOLY O ZPĚTNOU VAZBU K UČIVU
Vážení rodiče, dnes je to dvacet dní, co byly uzavřeny školy z důvodu prevence
šíření koronaviru. Značná část školních povinností s dětmi tak byla přesunuta
na Vás, rodiče; abyste mladším žákům s uchopením učiva pomáhali a u
starších zase spíše na plnění zadaných úkolů dohlédli. Za to děkujeme, bez
vzájemné podpory to opravdu nelze realizovat. Vzhledem k nemožnosti
společného setkání si

vás dovolujeme požádat o krátkou zpětnou vazbu k učivu.
Jen pro informaci uvádím, že stěžejní jsou vždy stránky konkrétní třídy, které
spravuje třídní učitel a kam je třídním učitelem komplexně (i od ostatních
vyučujících) učivo vkládáno. Další materiály naleznete v systému Bakaláři
(nástěnka třídy), kde naleznete vedle pokynů i řadu doplňkových materiálů
k danému tématu vyučovací hodiny. Tyto materiály doporučujeme, stejně jako
přílohy článku ke koronaviru, jelikož odkazy obsahují i procvičování
k přijímacímu řízení, nap. SCIO testy, které jsou nyní zdarma – viz informace
v odkazech a předchozím článku. Dále jste většinou denně v kontaktu emailem
s vyučujícími, v některých třídách využíváte SKype, WhatsApp aj. Tudíž zdrojů
k uchopení učiva je skutečně hodně. Nyní již v několika třídách realizujeme
online procvičování, tedy testy, kdy žák pracuje v určitém čase a učitel hned
vidí jeho činnost a výsledky. Vlastní výuku online připravujeme, nakonec v
Microsoft Teams. Dle plánu zítra začínáme chemií v podobné aplikaci. Další
předměty a třídy budou následovat.
Nyní je pro nás klíčové získat informace o aktuálním stavu výuky. Zejména o
srozumitelnost zadání učiva (zadání je jasné/nejasné), rozsah učiva,
srozumitelnost způsobu plnění úkolů, náročnost úkolů (málo/hodně/příliš),
četnost úkolů, didaktická stránka úkolů a mnoho dalšího, co Vás k tomu
napadne. Své postřehy prosím napište na email školy brezinaskola@seznam.cz
s uvedením konkrétní třídy a Vašeho názoru. Nechceme Vás zahlcovat dalšími
tabulkami, tak prosíme jen o krátké sdělení, ať máme zase o něco více
informací, k zajištění výuky. Na současnou situaci nebyl prostor pro řádnou
přípravu, tak se situace musí řešit dle stávajících možností. Děkujeme a držte
se, snad se brzy vše vrátí do běžných „kolejí“
Martin Březina

