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Pokud se vám nezobrazily otevřené odpovědi, tak:

respondenti žádné otevřené odpovědi nevyplnili,
nebo dotazník vyplnilo méně než 5 respondentů a pro zachování anonymity otevřené odpovědi nezobrazujeme.

2. Pokud jste odpověděl/a, že vaše zkušenost s distanční výukou je spíše nebo rozhodně špatná, proč tomu tak je?2. Pokud jste odpověděl/a, že vaše zkušenost s distanční výukou je spíše nebo rozhodně špatná, proč tomu tak je?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Učitel neustále řeší jiné věci, než je výuka (žák není připojen, než zapne mikrofon, nemá připravené věci- odchází pro ně jinam...). Udělá daleko méně práce;
menší kontrola, jak děti pracují...

boj s technikou, malí žáci, kteří mají problém s psaním na klávesnici, nevlastní zatím telefony k nafocení a odevzdání svých prací, potřebují pomoc rodičů

14. 14. Jak si během distanční výuky ověřujete, zda vaši žáci porozuměli probranému učivu?Jak si během distanční výuky ověřujete, zda vaši žáci porozuměli probranému učivu?  Vyberte vše, co platí.Vyberte vše, co platí.

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Konverzace v hodinách.

21. Jaké prvky distanční výuky byste rád/a zachoval/a i po návratu k prezenční výuce ve škole?21. Jaké prvky distanční výuky byste rád/a zachoval/a i po návratu k prezenční výuce ve škole?

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Učitel 1. stupeňUčitel 1. stupeň

získanou samostatnost,častější využití zvládnutých IT dovedností i během prezenční výuky

Spolupráce žáků mezi sebou. Samostatnost.Zadávání dú.

samostatnost dětí- většina se musela spolehnout na sebe

Zadávání úkolů, různých kvízů apod., 1x měsíčně věnovaný den pouze online výuce, zadávání projektů zpracovaných ve webovém prostředí.

Učitel 2. stupeňUčitel 2. stupeň

Interaktivní kvízy a testy.

V případě nemoci využívat classroom pro zadávání úkolů a materiálů.

Využívání Classroomu.

V distanční výuce bych raději nepokračovala, osobní kontakt je pro mne nejdůležitější. A přiznávám - technika není moje oblíbená disciplína.

Využití platforem googlu - classroom, MEET pro konzultace. Možnost online připojení k době zdravotní indispozice, případně rekonvalescence.

Forma zadávání úkolů a výukových materiálů prostřednictvím Google učebna, využívání kvízů atd.

Mapa školyMapa školy

 Jinak – napište jak, prosím:

Škola: CDFI Stránka: 1 z 2 Sestaveno: 11.  3.  2021



Přehled reportů

22. Pokud máte nějaký nápad nebo zpětnou vazbu k distanční výuce, můžete je uvést zde.22. Pokud máte nějaký nápad nebo zpětnou vazbu k distanční výuce, můžete je uvést zde.

Otevřené odpovědi :Otevřené odpovědi :

Učitel 1. stupeňUčitel 1. stupeň

předmět informatiky - např. od 2.ročníku, základní seminář pro rodiče o distanční výuce (technické zázemí a používání IT techniky, důležitost vzájemné
spolupráce,...)

Učitel 2. stupeňUčitel 2. stupeň

Dobré pro překlenutí krizového období. V žádném případě však distanční výuka NENAHRAZUJE kontakt s učitelem ve škole a normální výuku.

Škola: CDFI Stránka: 2 z 2 Sestaveno: 11.  3.  2021

/Profile/Evaluation

	Vyhodnocení projektu Distanční výuka 2020/21
	Kategorie - Učitel – Distanční výuka
	Učitel 1. stupeň
	Učitel 2. stupeň
	Učitel 1. stupeň
	Učitel 2. stupeň



