Standard smíšené výuky
Uživatelsky jednoduchého prostředí pro učitele, příjemné
a normální školní prostředí pro žáky ve třídě i doma.
Scénář výuky z pohledu učitele:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Učitel při výuce standardně používá svůj učitelský počítač, nebo si do třídy přinese svůj notebook a jednoduše jej připojí do
připraveného „setu“ Standardu Smíšené Výuky. A hned může začít učit, jak je běžně zvyklý.
Ke komunikaci se žáky doma používá vybranou komunikační platformu (MS Teams, Google Meet nebo CISCO Webex či
Zoom).
Učitel i žáci ve třídě vidí žáky doma v dostatečné velikosti.
S pomocí interaktivní tabule, SW a používaných aktivit zapojuje žáky ve třídě i doma.
Při výkladu a komunikaci se třídou se může bez omezení pohybovat po třídě a i žáci doma jej slyší.
Pokud chce učitel sdílet se žáky doma např. praktický pokus nebo zápis mimo interaktivní tabuli – jedním tlačítkem vybere
přednastavené možnosti otočné kamery, která sama požadovaný záběr vybere.
Žáci ve třídě i doma se navzájem slyší a mohou na sebe normálně reagovat.

Scénář z pohledu žáka doma
yy
yy
yy
yy

Žák využívá pro výuku z domova notebook nebo PC a používanou komunikační platformu.
Slyší vše ze třídy ( jak učitele, tak všechny žáky).
Žák vidí probírané téma – obsah z interaktivní tabule, případně odkudkoli ze třídy (např. pokus nebo i ostatní žáky – sociální
aspekt výuky)
Do výuky se může normálně zapojit ( jak díky sdíleným aktivitám, tak svými komentáři apod.)

Hned z prvních zkušeností jsem velmi nadšená. Je to velký, ale zasloužený luxus pro učitele – na displeji vidí děti, na svých
monitorech sdílené materiály… Přála bych toto řešení všem. Velmi rychle se na tento komfort zvyká… navíc každá taková věc,
která zlepšuje způsob online výuky, je skvělým zpestřením v této zvláštní době....”
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