Co nám přineslo online vyučování
aneb
temný rok může přinést i světlé zítřky.
Všichni kolem začali rekapitulovat uplynulý rok a to mě přimělo zamyslet se nad tím naším,
v angličtině pro seniory.
K mému překvapení jsem zjistila, že ve výsledku a s pohledem do budoucna převažují
pozitiva. Díky nucenému přechodu na online formu výuky jsme se naučili mnohému novému
a nesmírně si rozšířili obzory.
Jaké plusy tento nelehký rok přinesl všem v Angličtině pro seniory?
1. Možnost pokračovat v kurzu za jakýchkoliv podmínek, například v případě nachlazení
lektora, sněhové kalamity, chřipkového období či, nedej Bože, další kovidové období.
2. Daleko lepší možnost uložení a předání slovíček a gramatiky, probraných v hodině.
3. Efektivnější archivace témat s jednoduchou možností přístupu pro každého studenta
individuálně. Od teď si může každý student otevřít libovolné téma, které jsme za poslední rok
probrali, a zopakovat si je v libovolném čase.
4. Podle mého pozorování - jednoznačně rychlejší postup studentů v jazyce. Moji studenti se
za dobu online výuky posunuli daleko více než při klasické výuce ve třídě (že bychom méně
povídali a ztráceli čas?). Rozdíl v efektivitě učení je opravdu zřetelný.
5. Objev, že můžeme naše pravidelné víkendové kurzy s rodilými mluvčími udělat online
z pohodlí domova, přináší obohacení celoročního kurzu o další dva víkendy navíc oproti
původnímu schématu (jeden jarní a jeden podzimní). Tato forma je pro studenty dostupnější
jak fyzicky (probíhají v zimě), tak finančně (odpadají náklady na ubytování, cestování, jídlo).
Víkendy s rodilými mluvčími mají obrovský dopad na posun studentů v jazyce. Každé tři
měsíce si studenti zopakují, co se naučili, dostanou objektivní zpětnou vazbu od lektorů,
zvýší si sebevědomí a chuť do dalšího učení. A vše zábavnou formou. Má to neuvěřitelný
efekt na rychlost osvojování si jazyka.
Tři výhody, které se přenáší i do let bezkovidových.
1. Jak již bylo zmíněno – ani sněhová bouře či jiná nepřízeň už nezabrání, aby hodina
neproběhla. Jednoduše se jednou sms zprávou přesuneme na online výuku.
2. Kdokoli ze studentů už nemusí pro nachlazení nebo bolavá kolena přijít o hodinu –
v učebnách s wi-fi plánuji připojit nemocného studenta online.
3. Přidání dalších víkendů s rodilými mluvčími (online) za nízkou cenu a snadno dostupných
z domu. Jak jsem již zmiňovala, tyto víkendy (online i fyzické) neskutečně posouvají studenty
kupředu v jejich osvojování si jazyka.
4. Zvýšená počítačová gramotnost studentů nám přináší možnost více využít podporu
učících internetových systémů, lepší a přehlednější archivaci témat s kompletním probraným
obsahem. Témata budou (vlastně už teď jsou) snadno a napořád přístupná všem studentům
třídy. I toto zrychluje postup studentů a osvojování si jazyka.
5. Už nikdy studenti nepřijdou o hodinu, i když v čase lekce nemohou být přítomni – lekce se
dají nahrát a pustit si je je možné, kdykoliv má student časový prostor.

Uplynulý rok nebyl lehký a psychický nápor, který jsme všichni museli nést, byl nemalý. Jsem
nesmírně vděčná za možnosti internetu, který mým studentům umožnil alespoň virtuální
kontakt se spolužáky, dal jim nějaký cíl dne a materiál na zabavení se během dlouhých dnů
lockdownu.
Zároveň nekonečně obdivuji vytrvalost, odvahu a odhodlání mých studentů, kteří neváhali a
vrhli se střemhlav do virtuálního světa.
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