
ČR | V Česku stejně jako v mnoha dal-
ších zemích donutila pandemie koronavi-
ru vlády omezovat školní docházku. Stu-
denti přecházejí na online výuku a leckde
se to neobešlo bez problémů. Jednu z nej-
více pozitivních zkušeností s digitální for-
mou vzdělávánímá Finsko, kde žáci k vý-
uce papír a učebnice téměř nepotřebují.
V zemi je většina středoškoláků zvyklá

dělat velkou část práce na elektronických
zařízeních, která dostávají zdarma od ško-
ly. „Kromě pár knih používám papír vel-
mi zřídka,“ řekla pro německý týdeník
Die Zeit učitelka ze státní střední školy na
předměstí Helsinek Marjaana Ajanto.
Na většině pracovištích podle Die Zeit
i před uzavřením škol používali na různé
aktivity speciální aplikace. Tento přístup
usnadňuje výuku jak žákům, tak učite-
lům. Žáci si nemusí nosit na všechno
zvláštní sešity, učebnice a další pomůcky,

ale stačí jim jejich notebook.Učitelé se ne-
musí s žáky dohadovat o tom, kdy a jak
byl zadán úkol či test.Vše je přehledně za-
znamenáno na jednommístě a má k tomu
transparentní přístup učitel, žák i rodič.
To v Česku online výuka pří první vlně

koronaviru vyvolala značné zmatky. Uči-
telé nevěděli, jak se studenty komuniko-
vat, rodičůmse vmnohapřípadech nedaři-
lo s kantory spojit, studentům chyběla
technika. Podle průzkumu dokonce čtvrti-
na z žáků neměla online výuku vůbec.
Důvodem, proč zrovna Finsko je natolik

připravené na distanční vzdělávání, je, že
přibližně sedm procent finského HDP jde
do školství, přičemž většinu peněz směřuje
stát podleDieZeit dlouhodoběna jeho digi-
talizaci. V Česku jde do vzdělávání podle
posledních údajů ČSÚ (Český statistický
úřad) 4,6 procenta HDP a jsme tak těsně
pod průměrem EU. (re, Lidovky.cz)

ČR | Jak dnešní děti obstojí na trhu prá-
ce? Co jim při hledání zaměstnání
v rychle se měnícím světě pomůže? Klí-
čovou roli hrají jejich pedagogové, a prá-
vě pro ty nejlepší je určena odborná
cenaGlobal Teacher Prize ČR. Ta u kan-
torů na základních a středních školách
sleduje nejen jejich odbornou zdatnost,
ale také individuální přístup k žákům,
vytváření a používání inovativních učeb-
ních metod a zapojení učitelů do mimo-
školních aktivit.
„Během koronavirové krize se ukáza-

lo hodně problémů. Děti si neumí zorga-
nizovat čas, nechávají všechno na po-
slední chvíli. Nerozvrhnou si úkoly, cítí
se přehlcené,“ říká jedna z finalistek loň-
ského ročníku Petra Boháčková ze Zá-
kladní školy Dr. Edvarda Beneše v Ča-
kovicích. Právě škola, v níž vyučuje, se
vloni i letos zúčastnila grantových pro-
gramů O2 Chytrá škola, jež akcentují di-
gitální gramotnost, analytické a kritické
myšlení. Jednou z metod zábavné vý-
uky byly i geolokační hry, které jsou
spojené s pohybem hráčů v outdooro-

vém terénu a navigací pomocí GPS zaří-
zení. „Shodli jsme se na tom, že když už
děti tráví tolik času na mobilu, bylo by
fajn, pokud by se u toho začaly trochu
hýbat. Geolokační hra byla jasná volba.
Nechceme ovšem využít služeb externí-
ho programátora, ale celé si to vytvořit
sami,“ vysvětluje Petra Boháčková.
Tvorba geolokačních her je podle ní

ukázkou projektové práce. „Děti musí
vymyslet téma hry. Musí si také rozdě-
lit role. Když jedna skupina neudělá
svou práci, tak ta druhá nemá na čem
pracovat. Je to výuka dovedností pro
jednadvacáté století jak vyšitá,“ je pře-
svědčená. „Myslím si, že děti, které pro-
jdou tímto způsobem práce, nebudou
mít potíž pracovat právě v zaměstná-
ních, kde se postupuje projektovým způ-
sobem. Pomůže jim to v rozvoji analy-
tickéhomyšlení. Vývoj je překotný. Dě-
láme si s dětmi legraci, že někdo už ne-
bude chtít být jen lékařem či právní-
kem, ale třeba drtičem digitálních dat,“
dodává kantorka, jejíž doménou je fyzi-
ka, angličtina a environmentální výuka.

Hra napříč předměty

Podle jejích zkušeností právě geolokač-
ní hry mohou studentům pomoci zvlá-
dat v úvodu zmiňované nesnáze spoje-
né s neschopností organizovat si čas.
A v jakých předmětech se geolokační
hra bude využívat? „Částečně to budou
třídnické hodiny, ale i předměty, jako je
informatika, zeměpis, dějepis. Vyberou
si téma, vytvoří obsah hry a vše násled-
ně ‚nalijí‘ do systému. Částečně to bude

i fyzika. Před použitímmusí nejprve po-
chopit, jak taková mobilní aplika-
ce funguje,“ přibližuje.
Na to, aby takový způsob

výuky mohl být zaveden,
musí mít ale děti adekvátní
techniku. „Jsme velmi
dobře vybaveni. Máme de-
sítky tabletů, které si uči-
telé půjčují do hodin.
Máme tu i různé druhy
robotů, které využívá-
me v hodinách infor-
matiky a dalších
předmětech,“
uzavírá Petra
Boháčková.
(re, Metro)
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Škola online za časů korony?
Pro Finsko žádný problém

Geolokační hry spojené
s pohybem a vývojem
aplikací. Atraktivní forma
výuky na středních
i základních školách
umí studenty připravit
na profese vyžadující
analytické schopnosti.

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2
STŘEDNÍ ŠKOLY

Jak se rodí drtiči digitálních dat
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