Navrhované otázky týkajúce sa zmiešaného učenia

Navrhované otázky týkajúce sa zmiešaného učenia
V tomto dokumente nájdete niektoré otázky, ktoré pomôžu vašej školskej komunite pri úvahe o využívaní digitálnych technológií na zmiešaného učenia
Ak chcete pridať niektoré z týchto otázok do dotazníka, môžete ich skopírovať a prilepiť do sekcie „Vaše vlastné tvrdenia“ v časti „Upraviť dotazník“.
Názov položky

Efektívne využívanie
virtuálnych vzdelávacích
prostredí

Časový manažment

VEDENIE ŠKOLY

UČITEL'

ŠTUDENT

Existuje centrálna digitálna platforma alebo
online priestor, kde študenti môžu komunikovať
so svojimi učiteľmi a nájsť zadania, aktivity,
rozvrh a zdroje.

Existuje centrálna digitálna platforma alebo
online priestor, kde sa študenti môžu dostať k
svojim zadaniam, aktivitám, rozvrhu, zdrojom a
komunikovať so mnou.

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru vo
vašej škole využívate virtuálne vzdelávacie
prostredia alebo systém riadenia obsahu dobre
organizovaným a aktuálnym spôsobom v záujme
lepšej interakcie a komunikácie medzi učiteľmi a
študentmi. Študenti odtiaľ môžu byť
presmerovaní na iný softvér a zdroje.

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru
využívate virtuálne vzdelávacie prostredia alebo
systém riadenia obsahu dobre organizovaným a
aktuálnym spôsobom v záujme lepšej navigácie,
interakcie a komunikácie medzi učiteľmi a
študentmi. Študenti odtiaľ môžu byť
presmerovaní na iný softvér a zdroje.

V našej škole sa študenti učia, ako si organizovať čas s
využitím digitálnych technológií.

V našej škole sa študenti učia, ako si organizovať čas
s využitím digitálnych technológií.

V našej škole sa učíme, ako si organizovať čas s
využitím digitálnych technológií.

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru študenti
majú príležitosť učiť sa, ako si organizovať čas, v škole
aj doma, s využitím digitálnych technológií, ako sú
spoločné kalendáre alebo plánovacie nástroje pri
vytváraní pracovného rozvrhu, určovania prestávok,
organizovaní času stráveného pri obrazovke a
predchádzaní rozptyľovaniu.

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru študenti
majú príležitosť učiť sa, ako si organizovať čas, v škole
aj doma, s využitím digitálnych technológií, ako sú
spoločné kalendáre alebo plánovacie nástroje pri
vytváraní pracovného rozvrhu, určovania prestávok,
organizovaní času stráveného pri obrazovke a
predchádzaní rozptyľovaniu.

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru máte
príležitosť učiť sa, ako používať spoločné kalendáre
alebo nástroje plánovania úloh pri vytváraní
pracovného rozvrhu, určovania prestávok,
organizovaní času stráveného pri obrazovke a
predchádzaní rozptyľovaniu pri práci v škole aj
doma.

Existuje online priestor, kde nájdem zadania,
aktivity, rozvrh, zdroje a kde komunikujem
so svojimi učiteľmi.
Vyberte 5 len vtedy, ak je podľa vášho názoru
vo vašej škole online priestor, ktorý je dobre
organizovaný a aktualizovaný tak, že viete
nájsť všetky zadania, rozvrh, zdroje a
komunikovať s vašimi učiteľmi.

Názov položky

INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE:
požiadať o pomoc s učením

INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE:
požiadať o pomoc s
technológiami

VEDENIE ŠKOLY

UČITEL'

ŠTUDENT

V našej škole sa študenti učia, ako využívať
digitálne technológie, aby požiadali o pomoc,
keď majú ťažkosti s učením.

V našej škole sa študenti učia, ako využívať
digitálne technológie, aby požiadali o pomoc,
keď majú ťažkosti s učením.

V našej škole sa učíme, ako využívať
digitálne technológie, aby sme požiadali o
pomoc, keď máme ťažkosti s učením.

Vyberte 5 len vtedy, ak sa podľa vášho názoru
študenti učia, ako využívať digitálne technológie
(e-mail, príspevky do diskusií, komentáre), aby
požiadali o pomoc s učením: napr. aký nástroj je
vhodné použiť v danej situácii, ako sa správne
opýtať, koho sa opýtať.

Vyberte 5 len vtedy, ak sa podľa vášho názoru
študenti učia, ako využívať digitálne technológie
(e-mail, príspevky do diskusií, komentáre), aby
požiadali o pomoc s učením: napr. aký nástroj je
vhodné použiť v danej situácii, ako sa správne
opýtať, koho sa opýtať.

Vyberte 5 len vtedy, ak sa podľa vášho názoru
učíte, ako využívať digitálne technológie (email, príspevky do diskusií, komentáre), aby
ste požiadali o pomoc, keď máte ťažkosti s
učením: napr. zistíte, aký nástroj je vhodné
použiť, koho sa opýtať, ako sa správne opýtať.

V našej škole sa študenti učia, ako využívať
digitálne technológie, aby požiadali o pomoc,
keď majú ťažkosti so softvérom/s aplikáciami,
ktoré používajú ich učitelia.

V našej škole sa študenti učia, ako využívať
digitálne technológie, aby požiadali o pomoc,
keď majú ťažkosti s použitím softvéru/aplikácií,
ktoré používam.

Vyberte 5 len vtedy, ak sa podľa vášho názoru
študenti učia, ako využívať digitálne technológie
(e-mail, príspevky do diskusií, komentáre), aby
požiadali o pomoc s používaním softvéru alebo
aplikácií pri učení sa. To by mohlo zahŕňať: ako
opísať problém, aké médium alebo kanál použiť,
ako označiť závažnosť alebo naliehavosť otázky.

Vyberte 5 len vtedy, ak sa podľa vášho názoru
študenti učia, ako využívať digitálne technológie
(e-mail, príspevky do diskusií, komentáre), aby
požiadali o pomoc s používaním softvéru alebo
aplikácií pri učení sa. To by mohlo zahŕňať: ako
opísať problém, aké médium alebo kanál použiť,
ako označiť závažnosť alebo naliehavosť otázky.

V našej škole sa učím, ako využívať digitálne
nástroje, aby som požiadal o pomoc, keď
mám ťažkosti s použitím softvéru/aplikácií,
ktoré používa môj učiteľ.
Vyberte 5 len vtedy, ak sa podľa vášho názoru
učíte, ako využívať digitálne technológie
navrhované vašou školou (e-mail, príspevky
do diskusií, komentáre), aby ste požiadali o
pomoc, keď máte ťažkosti s použitím
softvéru/aplikácií, ktoré používa váš učiteľ. To
znamená, že sa učíte, ako opísať problém, aké
médium alebo kanál použiť, ako označiť
závažnosť alebo naliehavosť otázky.

Názov položky

INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE:
Odolnosť

Obrátená trieda

VEDENIE ŠKOLY

UČITEL'

V našej škole učitelia používajú digitálne
nástroje, aby pomohli študentom zvládať výzvy
a ťažkosti, ktorým čelia pri učení sa.

Používam digitálne nástroje, aby som pomohol
študentom zvládať výzvy a ťažkosti, ktorým
čelia pri učení sa.

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru
učitelia používajú digitálne nástroje ako
simulácie, digitálne hry, online diskusie, atď., na
výuku toho, ako sa učiť (napr. ako zvládať a
napraviť chyby, riešiť ťažkosti, sklamanie a stres,
ako si rozčleniť úlohy a organizovať čas).

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru
používate digitálne nástroje ako simulácie,
digitálne hry, online diskusie, atď., na výuku
toho, ako sa učiť (napr. ako zvládať a napraviť
chyby, riešiť ťažkosti, sklamanie a stres, ako si
rozčleniť úlohy a organizovať čas).

V našej škole učitelia poskytujú študentom
online materiál k novým témam, aby využili
vyučovací čas na interaktívne aktivity.

Poskytujem študentom online materiál k novým
témam, aby sme využili vyučovací čas na
interaktívne aktivity.

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru
učitelia predstavujú nové témy študentom
pomocou online zdrojov (napr. krátke
inštruktážne videá, simulácie, texty, podcasty a
praktické demonštrácie), aby sa pripravili vopred,
takže vyučovací čas (v priestoroch školy a/alebo
online) sa využije na diskusie, aktivity zamerané
na riešenie problému, projektovú prácu, atď.

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru
predstavujete nové témy študentom pomocou
online zdrojov (napr. krátke inštruktážne videá,
simulácie, texty, podcasty a praktické
demonštrácie), aby sa pripravili vopred, takže
vyučovací čas (v priestoroch školy a/alebo
online) sa využije na diskusie, aktivity zamerané
na riešenie problému, projektovú prácu, atď.

ŠTUDENT
Používam digitálne nástroje, ktoré mi
pomáhajú zvládať výzvy a ťažkosti, ktorým
čelím pri učení sa.
Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru v
škole používate digitálne nástroje ako
simulácie, digitálne hry, online diskusie, atď.
na výuku toho, ako sa učiť (napr. ako zvládať
a napraviť chyby, riešiť ťažkosti, sklamanie a
stres, ako si rozčleniť úlohy a organizovať
čas).
Naši učitelia mi poskytujú online materiál k
novým témam, ktorý si mám naštudovať
pred vyučovaním, aby sme využili vyučovací
čas na diskusiu, prácu v skupine, atď.
Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru
vaši učitelia predstavujú nové témy pomocou
online zdrojov, ako sú krátke video
prezentácie, online informácie s príkladmi
atď., aby ste mohli študovať a pripraviť sa
vopred, takže počas vyučovania (v
priestoroch školy a/alebo online) sa
zúčastňujete aktivít so svojimi spolužiakmi
(napr. diskusie, projektová práca).

Názov položky

Učitelia sa učia riešiť technické
problémy

"Interné školenie|
Technologické otázky "

VEDENIE ŠKOLY

UČITEL'

Podporujeme učiteľov, aby sa učili, ako riešiť
základné technické problémy pri využívaní
digitálnych technológií.

Naša škola nás podporuje v učení sa, ako riešiť
základné technické problémy pri využívaní
digitálnych technológií.

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru
poskytujete učiteľom príležitosť učiť sa, ako
identifikovať bežné technické problémy (napr.
identifikácia problému s pripojením, nefungujúci
zvuk, ťažkosti s prístupom k virtuálnemu
vzdelávaciemu prostrediu) a ako ich riešiť s
pomocou ďalších učiteľov alebo študentov alebo
na základe pokynov, ktoré nájdu online.

Vyberte 5 len vtedy, ak vám podľa vášho názoru
vaša škola poskytuje príležitosť učiť sa, ako
identifikovať bežné technické problémy (napr.
identifikácia problému s pripojením, nefungujúci
zvuk, ťažkosti s prístupom k virtuálnemu
vzdelávaciemu prostrediu) a ako ich riešiť s
pomocou ďalších učiteľov alebo vašich študentov
alebo na základe pokynov, ktoré nájdete online.

V našej škole organizujeme školenie pre našich
učiteľov týkajúce sa technológií využívaných na
podporu zmiešaného učenia (vrátane
dištančných, online a zmiešaných vzdelávacích
prístupov).

V našej škole organizujeme školenie pre našich
učiteľov týkajúce sa technológií využívaných na
podporu zmiešaného učenia (vrátane
dištančných, online a zmiešaných vzdelávacích
prístupov).

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru vaša
škola organizuje odbornú prípravu pre učiteľov o
používaní softvéru ako je e-mail, softvér pre
video konferencie, virtuálne vzdelávacie
prostredie, nástroje web 2.0, vytvorenie online
zdrojov, cloudový softvér.

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru vaša
škola organizuje odbornú prípravu pre učiteľov o
používaní softvéru ako je e-mail, softvér pre
video konferencie, virtuálne vzdelávacie
prostredie, nástroje web 2.0, vytvorenie online
zdrojov, cloudový softvér.

ŠTUDENT

Názov položky

Interné školenie| Pedagogické
výzvy

Spolupráca učiteľov v oblasti
zdrojov

VEDENIE ŠKOLY

UČITEL'

V našej škole organizujeme školenie pre našich
učiteľov, ktoré podporuje ich zameranie na
pedagogické aspekty V našej škole
organizujeme školenie pre našich učiteľov
týkajúce sa technológií využívaných na podporu
zmiešaného učenia (vrátane dištančných, online
a zmiešaných vzdelávacích prístupov).

Naša škola organizuje školenie pre učiteľov,
ktoré podporuje ich zameranie na pedagogické
aspekty V našej škole organizujeme školenie
pre našich učiteľov týkajúce sa technológií
využívaných na podporu zmiešaného učenia
(vrátane dištančných, online a zmiešaných
vzdelávacích prístupov).

(vrátane dištančných, online a zmiešaných
vzdelávacích prístupov).

(vrátane dištančných, online a zmiešaných
vzdelávacích prístupov).

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru vaša
škola organizuje odbornú prípravu pre učiteľov
zameranú na pedagogické výzvy zmiešaného
učenia (napr. ako motivovať a zapojiť študentov,
kedy a ako využívať synchrónne a asynchrónne
vyučovanie, ako podporiť rodiny a študentov).

Vyberte 5 len vtedy, ak podľa vášho názoru vaša
škola organizuje odbornú prípravu pre vás
zameranú na pedagogické výzvy zmiešaného
učenia (napr. ako motivovať a zapojiť študentov,
kedy a ako využívať synchrónne a asynchrónne
vyučovanie, ako podporiť rodiny a študentov).

V našej škole učitelia spolupracujú na vytváraní
archívu spoločných online zdrojov.

V našej škole spolupracujem na vytváraní
archívu spoločných online zdrojov.

Vyberte 5, ak podľa vášho názoru učitelia vo
vašej škole spolupracujú na plánovaní a vytváraní
archívu online zdrojov.

Vyberte 5, ak podľa vášho názoru vo vašej škole
spolupracujete s kolegami na vytváraní archívu
spoločných online zdrojov.

ŠTUDENT

Názov položky

Výmena a opätovné využitie
zdrojov

Prístup učiteľov k infraštruktúre

VEDENIE ŠKOLY

UČITEL'

V našej škole máme archív spoločných online
zdrojov, ktorý môžu učitelia využívať, dopĺňať,
použiť na výmenu informácií a opätovne
využívať.

V našej škole máme archív spoločných online
zdrojov, ktorý môžem využívať, dopĺňať, použiť
na výmenu informácií a opätovne využívať.

Vyberte 5, ak podľa vášho názoru vo vašej škole
máte archív online zdrojov, ktorý môžu učitelia
využívať, dopĺňať, použiť na výmenu informácií a
opätovne využívať na účely vyučovania.

Vyberte 5, ak podľa vášho názoru vo vašej škole
máte archív online zdrojov, ktorý môžete
využívať, dopĺňať, použiť na výmenu informácií a
opätovne využívať na účely vyučovania.

Naša škola poskytuje infraštruktúru pre
vyučovanie (digitálne zariadenia, internetové
pripojenie) a učitelia k nej majú v prípade
potreby prístup.

Naša škola poskytuje infraštruktúru pre
vyučovanie (digitálne zariadenia, internetové
pripojenie) a mám k nim v prípade potreby
prístup.

Vyberte 5, ak podľa vášho názoru vo vašej škole
podporujete prístup učiteľov k vybaveniu, ktoré
potrebujú pri vyučovaní tým, že im poskytujete
napríklad: zariadenia na doma, rýchle
internetové pripojenie, prístup k školským
zariadeniam a infraštruktúre.

Vyberte 5, ak podľa vášho názoru vaša škola
podporuje váš prístup k vybaveniu, ktoré
potrebujete pri vyučovaní tým, že vám poskytuje
napríklad: zariadenia na doma, rýchle
internetové pripojenie, prístup k školským
zariadeniam a infraštruktúre.

ŠTUDENT

