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Milevské gymnázium zpřístupní výuku i dlouhodobě nemocným
žákům
Tisková zpráva 26/2015
Na gymnáziu v Milevsku vybudovali učebnu pro vzdálenou výuku, která je v Jihočeském kraji
zcela ojedinělá. Díky ní mohou dlouhodobě nemocní žáci či žáci pobývající delší dobu
v zahraničí absolvovat totožnou výuku jako žáci, kteří sedí ve třídě. Nezmeškají tak tolik hodin
a nemusí opakovat ročník.
Systém vzdálené výuky je ve školství novinkou. Aktuálně umožňují vzdálenou výuku
prostřednictvím daného softwaru v Čechách pouze dvě školy. „Řešení pro vzdálenou výuku
funguje tak, že žák, který nemůže každodenně navštěvovat školu, vlastní tablet, přes který se
může z domova připojit k výuce s ostatními žáky ve škole. Na tabletu vidí lektora i spolužáky,
ale může si přepnout i na interaktivní tabuli, kdy pak na tabletu vidí to samé, co děti ve třídě
na interaktivní tabuli. Dokonce může žák z domova převzít kontrolu a na interaktivní tabuli
přes tablet psát. Spolužáky a lektora nejenom vidí, ale i slyší, protože lektor má bezdrátový
klopový mikrofon,“ vysvětluje princip vzdálené výuky ředitel školy Petr Barda.
Vzdálená výuka je ideální i pro výuku zahraničních lektorů. Žáci mohou absolvovat výuku
cizího jazyka s rodilým mluvčím, který se v daný okamžik nachází například v New Yorku.
„Lektorů z řad rodilých mluvčí je nedostatek. Slovíčka i gramatiku se děti většinou naučí.
Jenže když mají mluvit, stydí se a zadrhávají, protože na to nejsou zvyklí. Když budou
pravidelně s cizinci prostřednictvím vzdálené výuky mluvit, věřím, že ostych při mluvení cizím
jazykem zmizí,“ dodává ředitel. Prostřednictvím vzdálené výuky chce milevské gymnázium
také spolupracovat s partnerskými školami v zahraničí. Vzdálená výuka je ideální i pro jiné
předměty než cizí jazyky. Pro žáky může výuku vést špičkový odborník na dané téma, který
nemá čas osobně do školy přijet.
Vedle učebny pro vzdálenou výuku vybudovalo gymnázium také digitalizovanou laboratoř pro
výuku cizích jazyků. „Žáci se v jazykové laboratoři sami nahrávají a poslouchají se, jak mluví
cizím jazykem, porovnávají svou výslovnost se vzorovým záznamem či konverzují ve
dvojicích či skupinách se svými spolužáky. Jazyková laboratoř tak naučí děti mluvit v cizím
jazyce, přejít od teorie k praxi,“ uvádí Jan Šmidmayer ze společnosti G-PROJECT, která na
projekt zpracovala úspěšnou žádost o dotaci a nyní dohlíží na to, aby byl projekt realizován
v souladu s dotačními pravidly.
Škola také zavedla mobilní digitální učebnu. „Místo pevných počítačů sem byly pořízeny
tablety. Ty je možné přenést i do jiných tříd a využívat je při výuce jakéhokoliv předmětu,“
doplňuje Jan Šmidmayer.
Vybudování učebny pro vzdálenou výuku, digitalizované jazykové laboratoře a mobilní
digitální učebny si vyžádalo 3,5 milionů korun. Milevskému gymnáziu na investici přispěla
evropská dotace z ROP Jihozápad ve výši téměř 3 milionů korun. V těchto dnech byl projekt
dokončen a škola bude žádat o proplacení dotace.
Realizátor projektu: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Celkové výdaje: 3,5 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 3 mil. Kč

Tento projekt Inovace výuky jazyků - digitální víceúčelová laboratoř je spolufinancován Evropskou
unií.
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