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Velvarská škola testuje v pilotním projektu
smíšenou výuku, ve třídě a na dálku zároveň
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Velvary – Velvarská základní
škola se zapojila do pilotního
projektu společnosti AV Media nazvaného Smíšená škola. Díky půjčenému zařízení
s velkoplošnou obrazovkou,
kamerou a širokopásmovým
mikrofonem se mohou společně učit děti ve třídě i jejich
spolužáci, kteří se nacházejí
mimo školu.

AŽ DO JIŽNÍ ASIE
Žáci 4. B probírali s učitelkou
Alenou Šebkovou vznik Velkomoravské říše. Prostřednictvím velkoplošné obrazovky přitom sledoval dění
ve třídě i jejich spolužák
Muhamad Fareed Yusef,
kterému kamarádi říkají
Faríd. Chlapec, který se narodil v Čechách, je v současné
době s rodiči, pracujícími jako obchodníci, v Pákistánu.
Ani časový posun nebyl problém, zatímco ve Velvarech
bylo právě jedenáct hodin,
v jižní Asii patnáct hodin.
„Zařízení virtuálně propojí
děti ve třídě s těmi, které
musí být z nějakého důvodu
doma, ať o pár ulic dál, nebo

REGION STŘEDNÍ ČECHY:

SE ČTVRŤÁKY ve třídě se učí na dálku i spolužák Faríd, který je právě s rodiči v Pákistánu.

na druhém konci světa,“ vysvětlil ředitel školy Petr Došek, podle kterého tento systém zprostředkuje dětem na
dálku plnohodnotnou výuku
a částečně i sociální kontakt.
Zařízení totiž může zůstat
v provozu i o přestávkách,
aby děti mohly mezi sebou
komunikovat.
Velvarská škola patřila
mezi první, jimž byla technika pro smíšenou výuku půjčena. „Následně jsme se propojili s ostatními školami,

které zařízení společně testují v pilotním projektu, například v Liberci, Rokycanech, Zlíně nebo Brně. Pedagogové sdílejí získané zkušenosti, aby dokázali využít
všechny funkce, které zařízení má,“ uvedl Došek.

NADĚJÍ JSOU GRANTY
Pilotní projekt bude záhy
vyhodnocen. V současné době se velvarská škola podílí
na vypracování metodiky pro
učitele, kteří by prostřednic-

tvím tohoto zařízení chtěli
v budoucnu s dětmi pracovat.
Ve Velvarech by ve smíšené výuce chtěli pokračovat.
„Rádi bychom získali nejméně tři zařízení, do každého
patra jedno. Je to ale nákladné. Nadějí je grantová výzva
obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední
Čechy. Budeme si přát, aby to
vyšlo,“ poznamenal ředitel
Došek s tím, že zařízení stojí
přes sto padesát tisíc korun.
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