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spolu to
zvládneme!

Koronavírus zasiahol univerzity a vysoké školy na viacerých úrovniach, od

ukončenia výučby, až po opustenie internátov a návrat domov. Viaceré

univerzity informovali študentov, že výučba bude prebiehať formou

samoštúdia alebo inou metódou. Avšak sú školy pripravené na prehodenie

výhybky z dennej formy štúdia na online? Nakoľko VŠM/City University of

Seattle má dlhoročné skúsenosti s online ponukou vysokoškolského štúdia,

pripravili sme krátky návod na rýchly prechod na online štúdium pre tie

školy, ktoré o tom uvažujú, avšak nemajú s online štúdiom žiadne alebo len

limitované skúsenosti.

V nasledovných týždňoch a mesiacoch budeme preto svedkami toho, ako

sú vysoké školy schopné adaptovať sa z dennej alebo prezenčnej formy

štúdia na čisto online formu. Študenti škôl, ktoré majú dlhoročné skúsenosti

s online výučbou budú mať výhodu pred tými, ktorí iba začínajú uvažovať

o prechode na online formu štúdia.

kde sme a kam ideme

3 predpoklady
úspechu
Na samotný úspešný prechod na kvalitné online štúdium potrebuje každá

škola splniť nasledovné 3 predpoklady:

 

1.    Výber virtuálnej  platformy alebo LMS (Learning Management

System). Teda virtuálny priestor, kde bude online výučba prebiehať,

 

2.    Digitálny obsah, či už texty v digitálnej forme, videá, testy, online

aktivity, online komunikáciu a ucelenú online metodológiu a online

štandardy platné ako minimálny štandard kvality pre online predmety,

 

3.    Zaškolení učitelia pre prácu v online prostredí a zaškolený IT personál.



výber virtuálnej
platformy

1.

Pre krátkosť času, kedy nemáte príležitosť naštudovať si funkcionality rôznych

systémov a platforiem si jednoducho vyberte MOODLE (moodle.com). Je to

platforma, ktorá vám poskytne komplexný virtuálny priestor na poskytovanie

všetkých predmetov v online režime.  Študenti sú v kontakte s vyučujúcim

prostredníctvom e-mailu a diskusného fóra (v rámci Moodle).

 

Počet osobných stretnutí je rôzny podľa potrieb jednotlivých predmetov.

Niektoré predmety umožňujú viac nezávislého štúdia, iné si vyžadujú pravidelné

diskusie medzi študentom a vyučujúcim. Ako súčasť externého online štúdia sa k

pravidelnej komunikácii medzi vyučujúcim a študentami využíva špeciálne

diskusné fórum, prostredníctvom ktorého má učiteľ možnosť sledovať pokrok

študenta a usmerňovať ho tak, aby mal všetky predpoklady k dosiahnutiu

požadovaných nárokov na predmet. Tým online štúdium dostáva charakter

štúdia bez pravidelných prednášok. Pri online štúdiu je dostatočný priestor

na rozhodovanie o spôsobe a frekvencii kontaktov, väčšinou je to zhrnutie učiva

pred testami, priebežným a záverečným. Z dôvodu zachovania integrity

akademického programu online študenti musia písať písomné testy osobne

v priestoroch školy alebo pod dozorom schváleného proktora v mieste svojho

bydliska.



Texty
Pri digitálnom obsahu vychádzame z toho, že každý študijný predmet má

stanovenú študijnú literatúru a texty dané sylabom alebo učebným plánom

predmetu. Teda otázka je, do akej miery má vyučujúci a študenti k dispozícii

digitálnu verziu učebnice, skript alebo inej publikácie. V prípade, že toto nie je

problém a digitálny obsah k danému predmetu existuje, vyučujúci iba

„uploaduje“ obsah na portál MOODLE vo forme pdf. súboru alebo .doc.

Videá
Pri online výučbe, kde v asynchrónnom modeli nie je „real time“ kontakt učiteľa

a študenta je vhodné vytvoriť sadu videí, ktoré budú postihovať hlavné teoretické

koncepty predmetu. Je vhodné vytvárať videá kratšie (cca do 10 min.) ako

nahrávať dlhé hodiny prednášok (študenti sa môžu v téme stratiť a pri dlhých

videách študent stráca koncentráciu). To znamená, že ak mám napríklad

predmet, ktorý má trvať 10 týždňov, pripravím si 10 videí, každý týždeň jedno.

Videá je vhodné uploadovať pre jednoduchosť na Youtube a to uý ako videá

voľne prístupné (public access) alebo videá s prístupom iba s linkom na samotné

video.

2. digitálny
obsah



Kontrolné testy
Je vhodné, ak si po absolvovaní určitej látky môže študent overiť, do akej miery

porozumel prebratému učivu. Na tento účel slúžia kontrolné „self testy“, kedy

vyučujúci buď vytvorí takýto test a uploaduje ho na portál alebo pripraví krátke,

napr. 10-otázkové, nehodnotené testy pre študentovu potrebu. Podotýkame, že

„self testy“ neslúžia na hodnotenie študenta učiteľom ale výlučne na spätnú

väzbu pre študenta. Teda  nie sú hodnotené a nevstupujú do hodnotenia

študenta na konci predmetu.

Online diskusie
Diskuskný modul dnes považujeme za samozrejmú súčasť profesionálne

navrhnutých portálov, poskytujúcich služby, a online výučba nie je výnimkou.

Jedná sa o mimoriadne populárny spôsob konzultácie medzi vyučujúcim

a študentom, lepšie povedané študentami, nakoľko skupinový „chat“ je ideálnou

metódou pre zdieľanie informácií či pokynov, ktoré sú relevantné pre všetkých

poslucháčov daného predmetu. Komunikácia teda vôbec nie je limitovaná len na

2 osoby, nehovoriac o výhodách vyplývajúcich z technickej nenáročnosti

diskusie – nie je potrebné žiadne ďalšie hardvérové vybavenie (webcam,

audiovýstup, mikrofón a pod.). Za ideálnych okolností si vyučujúci vopred

stanoví pravidelne sa opakujúce, vymedzené termíny, v ktorých bude študentom

k dispozícií online. Konzultácie touto formou tak plne nahrádzajú klasické

konzultačné hodiny a takáto distribúcia informácií býva neraz o mnoho

efektívnejšia a to aj vzhľadom na možnosť archivácie či ďalšieho zdieľania textu

konverzácie.



Záverečné testy
Skladanie záverečnej skúšky formou online testu má hneď niekoľko benefitov, či

už hovoríme o univerzálnosti – vyučujúci si pri pravidelnej, jednoduchej

aktualizácií svojich tém môže dovoliť meniť okruh záverečných testov podstatne

častejšie a flexibilnejšie, ako by tomu bolo pri klasických písomných testoch,

ktoré sú po pár semestroch / trimestroch zdieľané medzi poslucháčmi a skôr či

neskôr sa stávajú „opotrebované“. Pokiaľ hovoríme o čase, ktorý musí vyučujúci

do prípravy testu investovať, významným benefitom je aj technický potenciál

modulu online testov. Ten umožňuje, doslova pár kliknutiami, meniť celkovú

štruktúru skúšky – každý študent dostáva otázky v inom poradí, automaticky sa

zamiešavajú alternatívy odpovedí (a,b,c) a pri dostatočne vybavenej „banke

otázok“ môže test obsahovať aj zvolený počet náhodne vybraných otázok

rôzneho charakteru. Od viacerých možností, cez esejové odpovede, pravdu /

nepravdu až k výpočtovým riešeniam, kde má študent možnosť pracovať aj

s kresliacim editorom. 

 

To všetko sa deje v reálnom čase, kedy záverečný test absolvuje naraz 20-30

alebo viac študentov. Samozrejmosťou je nastavenie časového limitu, po

uplynutí ktorého sa test automaticky zatvára a odosiela k vyhodnoteniu. Aj v tejto

fáze sa šetrí čas vyučujúceho, kedy modul testov zabezpečuje nielen korekciu,

hodnotenie ale aj celkovú spätnú väzbu smerom k študentom. V prípade potreby

dokáže vyučujúci vybraným študentom operatívne zabezpečiť opravný pokus,

ktorý môže pozostávať z úplne iných otázok. V neposlednom rade, jednou z

hlavných výhod je testovanie desiatok študentov na rôznych miestach

v rovnakom čase.



Iné online aktivity
Webinár alebo online prednáška patrí k dôležitým aspektom e-learningu,

zabezpečujúcim okamžitú, „live“ interakciu medzi vyučujúcim a skupinou

študentov. Je potrebné si uvedomiť, že táto online aktivita by mala byť primárne

zameraná na čo najrýchlejšie zdieľanie čo najväčšieho objemu informácií a preto

vyžaduje prípravu, vopred stanovený a dohodnutý priebeh ako aj náležité

technické vybavenie jednotlivých účastníkov (webcam, mikrofón, audio výstup

ako aj kvalitné pripojenie pre bezproblémový video stream). Je teda v našom

hlavnom záujme, aby si online prednáška zachovala svoj pôvodný účel a

mimovoľne sa nezmenila na online diskusie, konzultácie jednotlivcov

s vyučujúcim či akúkoľvek inú online aktivitu, ktorú je možné zastrešiť

jednoduchšie, pomocou iných online modulov. Hlavnou výhodou je v tomto

prípade široká paleta aplikácií, prostredníctvom ktorých je možné online

prednášky realizovať. Nemusí ísť len o špecializovaný softvér. 

 

Online konferencie nám dnes dokážu zastrešiť bežne dostupné, bezplatné

programy ako Skype, GoogleHangouts a v krajnom prípade aj Facebook. 

 

Podstatnou súčasťou online výučby je aj organizácia a manažment každého

online predmetu. Vyučujúci by mal byť schopný v krátkom čase reagovať na

preferencie študentov, ktoré priamo nesúvisia s výučbou a pri prezenčnej forme

bývajú riešené počas prednášok, resp. osobných stretnutiach. Na tento účel

slúžia napr. online ankety, ktoré vyučujúci operatívne vyhlási, aby zistil názor

celej skupiny na záležitosti ako termíny skúšok, konzultačné hodiny, výber tém

prípadových štúdií a podobne. 

 

Moodle ponúka automatické vyhodnotenie ankety aj prehľadné zobrazenie

preferencií respondentov.  Väčšina dnes dostupných e-learningových systémov

má zapracovaný špecializovaný modul na prieskum spokojnosti s formou a

priebehom predmetu. Poslucháči majú možnosť hodnotiť úroveň svojich

predmetov a to formou preddefinovaných dotazníkov, čo vyučujúcemu

umožňuje včas reagovať na vývoj v danej online skupine. Študenti tak môžu

zaujať stanovisko nielen ku kvalite či pestrosti online aktivít, ale aj distribúcií

študijných materiálov, objektívnosti hodnotení, použiteľnosti nadobudnutých

vedomostí atď. Je to doplnkový mechanizmus, ktorý spolu s klasifikáciou ponúka

lepší obraz o tom ako študenti dokážu uplatniť získané poznatky pri riešení

zadaní, resp. ako svoju výučbovú funkciu plní online predmet ako taký.



online
štandardy

inštitucionalizovanej minimálnej kvality každého jedného online predmetu,

vytvorenia jednotného obsahovo bohatého online štúdia vytváraním

multimediálnych obsahov,

zvýšenia celkovej kvality online štúdia,

vytvorenia homogénneho medzipredmetového online prostredia,

zapájania najmodernejších prvkov do online štúdia s cieľom vytvorenia

„benchmarku“ pre online štúdium v rámci školy.

Aby mala online výučba požadovanú kvalitatívnu úroveň,  je potrebné, aby si

škola určila  „Všeobecne záväzné štandardy online predmetov“, čím sa dosiahne

štandardizácia predmetov ako jednotiek študijného programu. Preto cieľom

štandardizácie online predmetov je dosiahnutie:

 

   

 

 

 



3. zaškolení učitelia
a IT support

Zaškolenie vyučujúcich na online metódu vyučovania si vyžaduje ako technickú, tak

metodickú prípravu. Z pohľadu tecnickej prípravy je potrebné, aby si vyučujúci osvojili

základné zručnosti s narábaním s jednotlivými modulmi platformy, boli schopní

vytvárať a uploadovať texty, self-testy, jednoduché videá, a moderovať online diskusie

so študentami. Z pohľadu metodickej prípravy a manažmentu online skupiny

študentov je pre vyučujúcich dôležité osvojiť si základné postupy a tiež porozumieť

štandardom kvality pre online predmety.

 

Okrem toho, vyučujúci majú možnosť zaškolenia tiež prostredníctvom manuálov,

youtube videi ako aj online workshopov vedených zaškoleným IT personálom ako aj

svojími kolegami, ktorí už danú platformu využívajú a tak vedia poradiť aj ohľadom

rôznych situácií a nastavení. Ako veľmi efektívny spôsob zaškolenia sa javí vytvorenie a

využitie modelového predmetu, kde si môžu prostredie online triedy vyskúšať

a namodelovať rôzne aktivity a nastavenia.

 

Pre učiteľov je na strane školy veľmi vhodné a žiadúce, aby bol určený a zaškolený

pracovník IT oddelenia, ktorý bude schopný ako manažovať samotný portál a

zabezpečovať jeho funkcionalitu, tak bude schopný a ochotný poradiť / prekonzultovať

s vyučujúcimi konkrétne technické problémy a otázky, ktoré vzniknú počas prechodu

na online metódu výučby.



Kontakty

 Tel.: +421 903 228 700
e-mail: bzlocha@cityu.eu


