Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
uvědomujeme si, v jak obtížné situaci se v této době nacházíte. Rádi bychom vás ujistili, že
v ní nejste sami, a chtěli bychom vám, učitelkám a učitelům, nabídnout podporu v zavádění
nebo zkvalitnění on-line výuky.
Z iniciativy paní Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana, zahajuje svoji činnost pilotní
projekt realizovaný ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu a Královéhradeckého
kraje s odbornou podporou Klubu aktivních ve vzdělávání. Realizační tým je tvořen skupinou
odborníků na on-line vzdělávání převážně z řad učitelů a studentů ochotných sdílet s vámi
jejich zkušenosti. Cílem projektu je pomoci vyučujícím v realizaci on-line vzdělávání.
Abychom mohli podporu co nejlépe zacílit, prosíme vás (případně ve spolupráci s vaším IT
metodikem) o vyplnění stručného dotazníku, který naleznete na tomto odkazu:
https://forms.gle/rYPMGbLqTvy4he2F7. Udělejte to prosím pokud možno co nejdříve,
nejzazší lhůta je do středy 18. března do 10 hodin, abychom mohli neprodleně začít
s konkrétními kroky.
Na základě výstupů z dotazníku se pokusíme nastavit ideální formu podpory pro školy, které
s on-line vzděláváním nemají žádné zkušenosti, stejně jako pro školy, které se chtějí
v používání on-line nástrojů zdokonalit; např. každý den v 10.30 se uživatelé nástrojů Google
mohou propojit s hradeckou kybernou na https://meet.google.com/zdy-ndar-ewa.
Zároveň s námi můžete komunikovat prostřednictvím speciálně vytvořené e-mailové schránky
skolyonline@kr-kralovehradecky.cz. Aktualizovaný seznam odkazů na doporučená on-line
prostředí a výukové materiály je zveřejňován na webu skolysobe.cz, stejně jako ostatní
novinky a aktuální informace o realizaci projektu Digitální pohotovost.
V příloze tohoto e-mailu naleznete popis projektu Digitální pohotovost, výběr on-line
vzdělávacích nástrojů, metodiku přípravy vyučovací jednotky s příklady a zásady on-line
výuky.
Kromě toho, že vaši žáci v čase, kdy jsou školy uzavřeny, přijdou o určitou sumu probíraného učiva, je
nebezpečím i to, že ztratíte vzájemný sociální kontakt s nimi i oni navzájem mezi sebou. Pokud je to
možné, prosíme vás, abyste výuku pojímali co nejvíce interaktivně a také se pokusili vhodnou formou
zapojit do on-line vzdělávání i rodiče vašich žáků.
Děkujeme vám za veškerou vaši nelehkou práci a těšíme se na další spolupráci.
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