Výzvy
online výuky
pro vyučující
Výzva je něco, co láká, vybízí ke zdolání.
Nechte se inspirovat a pojďte zdolávat výzvy online výuky!
Stanete se mistry online výuky?
Výzva 1: Zapnuté kamery
Hovor s černými čtverečky vás vyčerpává? Jděte příkladem a sami mějte
kameru při komunikaci vždy zapnutou. Požádejte studující, aby si také zapnuli
kamery. Pokud to z nějakého důvodu není možné, zjistěte, co je za problém
(technický, osobní). Jedním z řešení může být přechod na jinou platformu pro
videokonference, která zvládne přenos i se zapnutými kamerami.

Výzva 2: Péče o studující
Kvalitní vzdělávání se zakládá na dobrých vztazích. Seznamte se proto se svými
studujícími, poskytněte jim dostatek organizačních informací a dejte jim
prostor pro jejich dotazy. Podporujte a motivujte je při jejich studiu.

Výzva 3: Aktivní komunikace
Online komunikace může být velmi efektivní. Stanovte její pravidla (možnost
kladení otázek, hlášení se o slovo apod.). Podporujte studující v komunikaci
kladením otázek, prověřujte, jak rozumí učivu, oceňujte je za to, že při výuce
aktivně komunikují. Odměnou vám budiž dobrý pocit z výuky a lepší studijní
výsledky.

Výzva 4: Výuka zaměřená na studující
Jedním z kritérií kvality vysokoškolské výuky je její zaměření na studující, což
můžete zajistit mimo jiné pestrostí použitých výukových metod. Střídejte
výklad se skupinovou prací, diskusí, prací se studijními materiály apod.
Usnadníte tím studujícím soustředění a porozumění učivu.

Výzva 5: Tvorba studijních materiálů
Při online výuce se častěji opíráte o řadu studijních materiálů, a proto je
důležité dbát na jejich kvalitu. Článek, kniha či její část není studijní materiál,
ale pouze zdroj informací. Vytvořte kvalitní studijní materiály umožňující řízené
samostudium pomocí vhodných otázek či úkolů pro studující.

Výzva 6: Sběr zpětné vazby
S přestupem na online výuku se z vás opět stali začínající vyučující. Zkoušíte
nové postupy a snažíte se dosáhnout co největší kvality výuky. K tomu vám
mohou být nápomocni i studující. Požádejte je o zpětnou vazbu a zapracujte
ji do své výuky.

Výzva 7: Konzistentní řešení online výuky
Buďte konzistentní a střídmí v tom, které nástroje v rámci výuky využíváte.
Myslete na to, že stačí kombinovat jeden nástroj pro videokonference a jeden
pro ukládání studijních materiálů. Jasně a srozumitelně sdělujte studujícím co,
kdy a kde najdou.

Výzva 8: Jistota v online prostředí
Pokud se při online výuce necítíte jistí, nacvičte si ji s někým z kolegů (zkuste si
různé funkce platfovrmy pro online výuku apod.), zeptejte se na jejich zkušenosti a sdílejte ty své. Buďte si vzájemně oporou.

Challenge accepted!
Více na phil.muni.cz/online-vyuka.
Materiál vznikl za spolupráce
CERPEK MU a ÚPV FF MU.

