Od učenia sa na diaľku k hybridnému učeniu
STANOVISKO K POSUNU PARADIGMY VO VZDELÁVANÍ

Nová predstava o vzdelávaní
Budúcnosť učenia sa

Dôsledky COVID19, pokračujúci vývoj digitálnych technológií a zvyšujúci sa dopyt po vzdelávaní zameranom
na študenta sa skombinovali a vytvorili nebývalú príležitosť na transformáciu celého systému vzdelávania.
Neúnavné úsilie zamerané na uspokojenie núdzových potrieb študentov a rodín na nás urobilo veľký dojem.
Povzbudzuje nás rastúca túžba chopiť sa príležitosti a zamerať sa na samotné poslanie vzdelávania prostredníctvom dvojice pilierov, ktorými sú pocit pohody a učenie sa. Vzdelanie prístupné pre všetkých vzbudí nový
záujem a zároveň záväzok k rovnocennosti. Študentov budú lákať Globálne kompetencie (ako je naše 6C)
a spoznávanie sveta okolo seba, nakoľko sa dajú na cestu budovania lepšej budúcnosti pre seba a ľudstvo.
Túto silnú zmenu smerom k systému zameranému na študenta/žiaka posilní technológia. Posilní ju vzdelávanie, ktoré je presiaknuté zmysluplnosťou a významom. Tešíme sa, že spolu s Microsoftom pomôžeme zrýchliť
tento vývoj.
Michael Fullan a Joanne Quinn
Global Directors, New Pedagogies for Deep Learning
www.npdl.global

Počas niekoľkých posledných mesiacov systémoví lídri, učitelia, študenti a rodiny po celom svete preukázali
neuveriteľnú energiu, zanietenie a flexibilitu a rýchlo reagovali na potrebu učenia sa na diaľku.
V tejto zmene zohrala významnú úlohu technológia, ktorá študentom umožnila pripojenie, aktivitu a motiváciu. Učitelia na celom svete pokračujú na tejto ceste vzdelávania a do vyučovania v svojich triedach zaraďujú
prvky založené na video programoch a hrách, aj účinné nástroje podporujúce virtuálnu spoluprácu. Študenti
zažívajú nový spôsob učenia sa, ktorý na nich bude mať významný a dlhotrvajúci vplyv. Lídri v tejto oblasti
nám povedali, že prechod na online vzdelávanie znamenal viac, než len pokyny zasielané na diaľku. Išlo o zavedenie riešení, ktoré umožnia plynulý chod jednotlivých odborov a budú sa vyvíjať súčasne s meniacimi sa
potrebami študentov a pracovníkov. Aj keď bolo vynaložené množstvo neuveriteľne rýchlej práce, administrátori a lídri priznávajú, že sa pohybujú na neznámom území a treba toho urobiť ešte veľa, aby sa takejto formy
mohli zúčastniť všetci študenti.
Hľadiac na nasledujúci školský rok a ďalej do budúcnosti predpokladáme, že systémoví lídri, pedagógovia,
fakulty, študenti a rodiny budú uplatňovať to, čo sa naučili počas celého procesu a spolupracovať na pláne
a tvorbe vzdelávania budúcnosti.
Tento dokument, vytvorený v spolupráci s globálnymi vizionármi z New Pedagogies for Deep Learning (Nová
pedagogika pre deep learning - NPDL), skúma súčasnosť i blízku a vzdialenejšiu budúcnosť na stále sa meniacom poli vzdelania. Dúfame, že tento príspevok k prebiehajúcej diskusii o posune z tradičného učenia, cez
učenie na diaľku až k novému hybridnému prístupu k učeniu bude pre vás užitočný pri plánovaní návratu do
školy a budúcich aktivít.
Barbara Holzapfel
General Manager, Microsoft Education
www.microsoft.com/education
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Nová predstava o vzdelávaní: Budúcnosť učenia sa
Pandémia narušila všetky odvetvia spoločnosti a odhalila ich nedostatky – obzvlášť v našich vzdelávacích systémoch. V reakciách na krízu sme videli pôsobivú odozvu zo strany jednotlivcov a malých skupín, keď sa pedagógovia podujali slúžiť svojim komunitám. V niektorých prípadoch medzery vyplnili verejné a súkromné formy spolupráce. Niektoré systémy boli schopné rýchlo poskytnúť vzdelávanie na diaľku, ale väčšina mala problémy s uspokojením potrieb všetkých zúčastnených.
Zdroje, prístup a kapacita sú nedostatočné. Pred pandémiou boli mnohé vzdelávacie systémy preťažené. Pandémia ukázala, že sú nevyhnutné zásadné zmeny.
Počas prerušenia vzdelávania sme si uvedomili, že školy plnia dôležitú úlohu aj nad rámec učenia.
Ich opatrovateľské a komunitné úlohy sú pre zdravú spoločnosť nepostrádateľné. V snahe uchopiť
záležitosti spojené s opätovným otváraním škôl v tejto neistej dobe musíme využiť príležitosť a zamyslieť sa nad tým, čo sme sa naučili a čo má najväčší význam.
Výzvy, ktorým sme čelili počas prerušenia vyučovania, by nás nemali prekvapiť. Počas poslednej
dekády aktivita študentov klesla.1 Takmer jeden z piatich študentov nedosahuje ani základnú minimálnu úroveň zručností pre fungovanie v dnešnej spoločnosti (OECD). Mnohé školské systémy neudržali krok s technologickým pokrokom. Školy nedokázali poskytnúť široký prístup k digitálnym
nástrojom. Po vypuknutí pandémie jeden z piatich študentov nemal prístup k internetu alebo prístroj, na ktorom by mohol pracovať počas izolácie. 2 Toto prerušenie odhalilo systémy, ktoré mali
už aj tak problém podporovať všetkých žiakov a študentov. Povedané na rovinu: nastal čas začať
vnímať vzdelávanie ako nástroj individuálneho a spoločenského prospechu.
Ako sa rozhodneme? Zlepíme spolu nejakú záplatu, alebo využijeme príležitosť na transformáciu
samotného systému? Otázkou je, čo bude príťažlivejšie – návrat ku „status quo“ alebo využitie príležitosti pomôcť študentom stať sa vzdelanejšími a zručnejšími nositeľmi zmeny prostredníctvom
deep learningu? Tvrdíme, že riešenie leží pred nami. Máme príležitosť kreatívne riešiť súčasné záležitosti a popri tom budovať most k premyslenému vzdelávaciemu systému.

Túto stratégiu sme načrtli v troch fázach.
Fáza 1: Prerušenie vyučovania identifikuje počiatočné reakcie a ponaučenia získané v prvých mesiacoch pandémie.
Fáza 2: Prechod načrtáva opätovné otvorenie škôl, aj keď pandémia stále vytvára neistotu.
Fáza 3: Nová predstava predkladá víziu takého prístupu k vzdelávaniu, ktorý všetkým študentom
umožňuje uspieť a učí ich zvládať neistotu a zmenu. Táto fáza vychádza z najlepších tradičných
prístupov, inovatívnej praxe a postrehov z učenia na diaľku a načrtáva nové modely pre flexibilné,
aktívne hybridné učenie formou deep learningu.
Fáza 1
Prerušenie vyučovania
Prechod k učeniu na diaľku

Fáza 2
Prechod
k opätovnému otvoreniu škôl

Fáza 3
Nová predstava
o vzdelávaní

Prejdite fázami prerušenia:

Nastavte štruktúry, procesy
a rozhodnutia potrebné k opätovnému otvoreniu škôl

Vytvorte životaschopný,
inovatívny a na budúcnosť
orientovaný hybridný systém deep learningu

Nestála/neistá – Učenie – Rast
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V každej z týchto troch fáz zdôrazňujeme, ako môžu nové prístupy k vzdelávaniu prospešne ovplyvniť pocit pohody, rovnocenný prístup k vzdelaniu a kvalitu učenia. Aby sme mohli realizovať takéto
zlepšenie, je nevyhnutné začať myslieť inovatívne. Musíme byť ochotní prehodnocovať a vytvárať
novú budúcnosť, ktorá uspokojí potreby všetkých.

Fáza 1 Prerušenie vyučovania: Presun k vzdelávaniu na
diaľku
Absolvovanie fázy prerušenia vyučovania
Nie každý človek a nie každý systém mal rovnakú skúsenosť v zdolávaní tejto náhlej zmeny. Niektoré systémy dokázali spolupracovať lepšie a mali lepšiu technologickú infraštruktúru, ktorá im
pomáhala konať účinnejšie, iní s ťažkosťami hľadali správnu cestu.

Za úspech vďačíme našim ľuďom, ktorí sa vedia prispôsobiť zmene, ktorí sú inovatívni v kontexte súčasnej situácie... Situácia spojená s Covid-19 je nešťastnou,
ale dobrou správou je, že naši pedagógovia a pracovníci pracovali na sebe a
prispôsobili sa potrebám.
Phil Neufeld, Fresno Unified School District, Kalifornia

Keď sme skúmali, ako systémy reagovali na tento globálny stav núdze, identifikovali sme tri zóny,
ktorými prechádzali jednotlivci aj systémy počas fázy prerušenia vyučovania. Nazvali sme ich: Nestála/neistá zóna, zóna učenia a zóna rastu. Tieto zóny nie sú izolované, či ohraničené a nemusia
za sebou postupne nasledovať. Zóna učenia poskytuje predstavu o tom, ako sa pohnúť dopredu
počas prerušenia vyučovania. V zóne rastu sú nápady a riešenia, ako zvládnuť prechod k opätovnému otvoreniu škôl. Tieto zóny charakterizujú zameranie konania a odozvu na krízu, ktorá vznikla.

Ako sa okolnosti postupne menia, môžu sa jednotlivci, školy aj systémy pohybovať hore-dole v jednotlivých zónach, pretože budujú svoje poznanie a situácia sa mení. Zóny sú metaforou, ktorá jednotlivcom a systémom umožňuje zistiť, kde sa nachádzajú, a podľa toho konať.
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Obrázok 1 Absolvovanie fázy prerušenia vyučovania3

Copyright ©2020 by Education in Motion (NPDL). Všetky práva vyhradené.

Nestála/neistá zóna
V nestálej/neistej zóne sa šok a rozsah zmeny môžu zdať ohromujúce. Emócie sa stupňujú a konanie sa zameriava na riešenie okamžitých štrukturálnych a procedurálnych záležitostí. Veľmi rýchle
konanie je zásadné v stravovaní, vybavení prístrojmi a vybudovaní pripojenia v nepokrytých oblastiach. V oblasti pedagogiky je on-line učenie počas nestáleho obdobia skôr učiteľom vedené tradičné vyučovanie orientované na obsah.

Obrázok 2: Globálne monitorovanie škôl zatvorených v dôsledku COVID-19

Na vrchole pandémie nechodilo do školy 1,6 mld. študentov a žiakov.4 Tento krok bol prudký a bezprecedentný. Tvorcovia pravidiel a odborníci sa snažili vytvoriť bezpečný a funkčný spôsob
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vzdelávania doma. Učenie sa na diaľku bolo rýchlym riešením situácie. Nedostatočný prístup a konektivita spôsobili, že študenti sa celé týždne, keď boli školy zatvorené, nemohli vzdelávať.
Napríklad, podľa PISA, o trochu viac než dve tretiny 15-ročných študentov v krajinách OECD chodili
do škôl s dostatočnou digitálnou kapacitou. V priemere menej ako polovica 15-ročných študentov
navštevovala školy s efektívnou platformou podporujúcou on-line vzdelávanie. V týchto školách
vedenie väčšinou predpokladalo, že ich učitelia majú potrebné technické a pedagogické zručnosti
na integrovanie digitálnych prístrojov do výuky.5
Niektoré systémy so skúsenosťami v on-line vyučovaní prerušili výuku len na krátku dobu. Mnohí
začali veľmi rýchlo vzdelávať cez TV či rádio, alebo sprístupňovali balíčky vzdelávacích podkladov v
papierovej forme. Technologický a komunikačný sektor rýchlo zmenil priority a poskytoval podporu
pre sektor vzdelávania. Niektoré oblasti presmerovali zdroje, aby získali a dodali prístroje tým, ktorí
ich potrebovali. V niektorých prípadoch sa po krajine pohybovali mobilné autobusy a poskytovali
Wi-Fi pre študentov, ktorí nemali pripojenie.
Popri týchto rozšírených technologických nedostatkoch, ktoré neumožnili učenie všetkým, toto obdobie ukázalo, že digitalizácia sama osebe nemôže nahradiť sociálny a pedagogický vplyv učiteľov.
Rodičia zistili, že učiteľské povolanie nie je také ľahké, ako vyzerá. Učitelia zohrávajú dôležitú úlohu
aj ako tvorcovia vzťahov a prepájatelia ľudí. V reakcii na vzniknutú situáciu sa učitelia chopili technológií, aby oslovili študentov a ich rodiny.

Keďže svet čelí tejto nebývalej výzve, významná úloha škôl v podpore zdravia
a pohody študentov a celej školskej komunity prostredníctvom programov na
podporu zdravia a pohody, sa teší vyššiemu uznaniu než kedykoľvek predtým.6

Zóna učenia
Keď sa systémy dostanú do zóny učenia a úvodné postupy sú nastavené, začínajú hodnotiť a zaoberať sa otázkami pohody a rovnosti prístupu k vyučovaniu. Začnú uvažovať nad mnohorakými
faktormi a príležitosťou radšej kormidlovať v novom prostredí učenia na diaľku, než sa len nechať
unášať a pasívne prežívať.
Tento posun zamerania je evidentný v dokumente OECD Rámcový sprievodca na nasmerovanie
vzdelávania v súvislosti s pandémiou Covid-19 v roku 2020, ktorý zahŕňa reakcie z 98 krajín.7 Správa
uvádza niektoré úvahy o prioritách a aktivitách, ktoré vznikli, keď sa jednotlivé systémy snažili vybudovať „nový normál“. Nasledujúce skutočnosti identifikovala väčšina respondentov ako veľmi
náročné:
•

zabezpečenie kontinuity vo vzdelávaní pre študentov,

•

podpora študentov, ktorí majú ťažkosti so samostatným učením sa,

•

zabezpečenie kontinuity a integrity hodnotenia študentov,

•

zabezpečenie podpory pre rodičov tak, aby oni mohli podporovať študentov/žiakov,

•

zabezpečenie zdravia a pocitu pohody pre študentov a učiteľov.
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Obrázok 3 Ako dôležité sú nasledujúce vzdelávacie priority v reakcii na krízu?

Pedagógovia a tvorcovia pravidiel zistili, že nie je jednoduché tieto záležitosti vyriešiť. Medzi bariéry
zahrnuli:
•

dostupnosť technologickej infraštruktúry,

•

zabezpečenie emočnej pohody študentov,

•

vytvorenie správnej rovnováhy medzi digitálnymi aktivitami a aktivitami bez obrazovky,

•

manažovanie technickej infraštruktúry.
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Obrázok 4 Aké náročné by bolo riešenie nasledujúcich priorít?

COVIDová kríza zvýšila význam digitálu. Väčšina aktívnych škôl a okresov bola schopná zmeniť digitálny význam na digitálny vplyv.
English Schools Foundation (ESF) v Hong Kongu mala silnú technologickú platformu. Počas fázy
prerušenia zistili, že kvalita učenia nezávisí na digitálnych technológiách ako médiu, ale na tom,
„AKO“ sa používanie digitálnych technológií posunulo od jednoduchého prostriedku na doručovanie k robustnému mechanizmu na budovanie kultúry a sociálnej prepojenosti.
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„Náš aha moment prišiel, keď sme prestali šliapať vodu a začali sme plávať.
Technológia bola viac než len doručovací mechanizmus. Umožnila spoluprácu,
komunikáciu a prepojenie.
Učitelia, ktorí sa chopili tohto využitia digitálnych technológií, pozorovali účinnejšie učenie sa a učili sa aj od svojich študentov,“ Trish Oliver, ESF

Zóna rastu
Keď sa procesy stabilizujú, niektoré systémy sa môžu presunúť do zóny rastu. Tam sa chopia príležitosti a reagujú dôraznejšie na to, čo sa dá naučiť počas fázy prerušenia vyučovania. Zozbierajú
tieto poznatky za účelom vývoja modelov vzdelávania pre obdobie, keď sa obmedzenia uvoľnia.
Zóna rastu predstavuje začiatok transformácie, ktorej sa venujeme vo fáze tri: Nová predstava
o vzdelávaní.
V zóne rastu systémy zisťujú, že nepracujú na dočasnom alebo provizórnom riešení. Kým nebude
všetkým dostupná liečba, vakcína a veľkoplošné testovanie, vzdelávanie vo fyzickej aj vzdialenej
forme sú veľmi dôležité. Je jasné, že technológia je podstatnou súčasťou riešenia počas fázy prerušenia. Ukazuje sa, že je načase posunúť sa nad rámec kombinácie tradičného a on-line vyučovania,
ktoré sa odohrávajú medzi štyrmi stenami, k niečomu väčšiemu.

Hybridný model kombinuje to najlepšie zo vzdelávania v škole a na diaľku so zapojením digitálu. Je to viac, než len rýchla záplata. Je to spôsob, ako zlepšiť a akcelerovať vzdelávanie
prostredníctvom prístupu orientovaného na študenta tak, aby splnilo jeho rôznorodé potreby.

Posun mimo zóny rastu nastoľuje ďalšie záležitosti, ktoré budú vyžadovať invenciu v plánovaní
znovuotvorenia škôl a aktivitu pri ich opätovnom oživovaní. Zdravie a bezpečnosť, pocit pohody,
kvalita vyučovania, rovnosť v prístupe k vzdelávaniu, technológia a kapacita sa stanú prioritami.
Učitelia a vedúci pracovníci, ktorí boli schopní prejsť zónou rastu hovorili o niektorých dôležitých
poznatkoch. To čo zistili, bolo tak silné, že sa nechceli vrátiť ku „status quo“:
•

pohoda bola zásadným predpokladom pre učenie sa,

•

technológia už nebola len prostriedok na doručenie/prenos, ale stala sa prostriedkom na
spoluprácu, sociálne prepojenie a budovanie kultúry,

•

samostatnosť a učenie sa učiť boli kľúčovými prvkami, ktoré určovali motiváciu študentov,
ich angažovanosť a úspech,

•

študenti, ktorí mali možnosť prispieť k vyučovaniu výberom prostriedkov a názormi, prekonali očakávania a našli spôsoby, ako si pomôcť a spolupracovať s ostatnými,

•

učitelia a vedúci pracovníci spolupracovali, lebo cieľ bol jasný,

•

pri absencii vhodného testovania sa systém spoľahol na profesionálne hodnotenia učiteľov a vedenia škôl.
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Počas cesty cez tri zóny vo fáze prerušenia, niektoré systémy fungovali so snahou prežiť, kým iné
získali značné poznatky o sebe, svojich študentoch a učiteľoch. Tí, ktorí venovali čas reagovaniu na
to, čo zistili o rovnosti, pohode a učení, začali inovovať a vidieť prechod k znovuotvoreniu škôl ako
most k revitalizácií vzdelávania. Mnohí poznamenali, že technológia bola kľúčovým prvkom, ktorý
umožnil učenie počas fázy prerušenia a mala by hrať aj kľúčovú úlohu v prechode ku kvalitnému
štúdiu v hybridnom modeli.
Keď sa teraz posúvame k fáze prechodu, rozmýšľame, ako opätovne otvoriť školy so zreteľom na
kvalitné vzdelávanie, pohodu a rovnosť. So správnym prístupom môže fáza prechodu pokryť krátkodobé potreby a zároveň vykročiť na cestu zmeny zamerania smerom k individuálnemu a spoločenskému prospechu.

Fáza 2 Presun: Opätovné otvorenie škôl
Problematika opätovného otvorenia škôl je komplexná. Realita s nevyhnutnosťou pokryť potrebu
zdravia a bezpečnosti a zároveň zapojenia tých, ktorí nemajú pokrytie a sú marginalizovaní v dôsledku ekonomického kolapsu, je viac než dosť na zvládnutie. Pridajte prioritu regenerovať zastavený vzdelávací systém a úloha sa zdá nerealizovateľnou. V tejto časti sa budeme snažiť rozdeliť
tento proces na realizovateľné praktické kúsky.
Neexistuje žiadne univerzálne usmernenie pre opätovné otvorenie škôl počas nepredvídateľnej
pandémie. Na úrovni škôl, okresov i na politickej úrovni sa budete neustále prispôsobovať tak, aby
ste reagovali na tri prepojené skutočnosti:
•

pocit pohody,

•

kvalitné vzdelávanie,

•

bezpečnosť a prevádzka.

Kým sa pustíme do týchto troch zložiek, uvedomte si, že komplexná zmena bude vyžadovať lídrov,
ktorí pri každej z týchto vzájomne prepojených sfér využijú kontextovú a emočnú inteligenciu.

Buďte si vedomí pohody
Či riadite prevádzku alebo sa venujete vzdelávaciemu programu, ako vedúci pracovníci musíte pamätať, že toto obdobie predstavuje vážnu zmenu a stratu rovnako pre dospelých ako aj pre deti.
Do úvahy treba brať vplyv oslabenej ekonomiky, neistotu prístupu k potravinám, rozšírenú nezamestnanosť, neistotu bývania, zvyšujúcu sa mobilitu, nárast závislostí a zároveň prácu v preťaženom
zdravotníctve a sociálnych službách. Nemôžeme podceňovať mieru, akou tieto faktory otriasli tými,
ktorí prerušenie vyučovania zažili. Ak sa budete ponáhľať otvoriť školy bez venovania sa traumám
a potrebe pohody, už aj tak napätá situácia sa iba zhorší.
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Vieme, že zmena vplýva na každého inak. Zvažujte tieto skutočnosti, keď budete znovu otvárať školy:
•

Každého z nás to ovplyvnilo nejakým spôsobom. Toto sebauvedomenie príde v rôznom čase u rôznych ľudí a každému z nás sa bude javiť inak.

•

Predpokladajte, že ľudia nie sú práve teraz najlepšou verziou samých seba. Pridajte
k svojim očakávaniam empatiu a trpezlivosť.

•

Nebudeme vedieť, čo ľudia potrebujú, kým sa ich neopýtame. A dokonca nemusia
rozumieť tomu, čo potrebujú. Vedzte, že jedna veľkosť nesadne všetkým.

•

Situácia bude naďalej dynamická a takí sú aj ľudia, ktorým slúžime. Ich pohoda nie
je nemenným stavom.

Reagujte na to, čo ste sa naučili
V čase, keď sa systémy pripravujú na opätovné otvorenie škôl, odporúčame, aby sa školy a okresy
zapojili do procesu skúmania a identifikovania silných stránok, potrieb a systémových nedostatkov.
To im umožní vytvoriť také štruktúry, procesy a pravidlá, ktoré budú podporovať učenie a komunitu,
ktorej slúžia. Využitie výziev, ako sú tie nižšie uvedené, môže odkryť zásadné informácie na podporu
plánovania. Použitie optiky rovnosti prístupu k vzdelaniu, pohody a kvality vzdelávania nám pomôže
zamerať skúmanie na základné príčiny.
Obrázok 5: Zisťovací protokol pre reflexiu: Čo sa ukázalo počas učenia na diaľku?
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Reflexné zistenia slúžia na identifikáciu skutočností a príležitostí počas fázy prechodu a ďalej. Ak sú
prioritami rovnosť, pocit pohody a kvalitné vzdelávanie, je možné zistiť a riešiť systémové nedostatky. Napríklad, keď sa pýtame „kto mal najväčšie problémy“, možno identifikujeme podskupiny
ako zraniteľní študenti, migrujúci študenti, študenti so špeciálnymi potrebami. Odporúčame, aby
ste sa okrem identifikovania týchto skupín snažili pochopiť, prečo sú zraniteľní. Pýtanie sa „prečo“
objasňuje mnoho rôznych príčin vrátane nedostatkov v našich systémoch. Len keď pochopíme naše
nedostatky, môžeme ich začať transformovať.

Tu je niekoľko ďalších príkladov:
•

Zistili sme, že 30 % našich starších študentov sa neprihlásilo do systémov. Prečo? Dôvodom mohla byť rovnosť. Možno nemali prístup k digitálnym nástrojom a pripojeniu. Alebo
to mohla byť pohoda a nemali pokryté základné životné potreby. Pohľad prostredníctvom
rovnosti by mohol viesť k podpore konektivity a prístrojov, ale pohľad cez pocit pohody
bude vyžadovať sociálne služby.

•

Zistili sme, že 55 % študentov, ktorí mali špeciálne potreby, nedokončilo prácu. Prečo?
Môžeme sa zamerať na kvalitu učenia, ktorá má vplyv na aktivitu, alebo nedostatočné zručnosti pre samostatné učenie sa, alebo sebadôveru. Ak sa pýtame prečo druhýkrát – prečo
neboli aktívni – možno nás to privedie k rozdeleniu obsahu na menšie časti alebo k podporným štruktúram, ktoré ešte neexistovali.

Identifikácia trendov a pýtanie sa na príčiny môže odhaliť dôležité kroky, ktoré treba následne podniknúť. Používajte zisťovací protokol pre reflexiu ešte pred otvorením škôl, aby ste pochopili základné problémy a predišli povrchným riešeniam, ktoré by mohli ešte viac narušiť už aj tak krehkú
situáciu.

Riadenie bezpečnosti a prevádzky
Tento dokument nám neumožňuje opisovať nekonečný počet záležitostí spojených s opätovným
otvorením škôl a školských systémov, ale ponúkame Nástroj pre opätovné otvorenie škôl (Príloha 1). Pomôže vám vytvoriť plán ušitý na mieru vašej špecifickej situácii. Tieto podnety vás budú
viesť v hodnotení štruktúr, procesov a postupov a pomôžu vám vytvoriť komplexný a flexibilný plán
zaoberajúci sa otázkami bezpečnosti a prevádzky i zabezpečujúci pokrytie otázok učenia, rovnosti
a pocitu pohody.

Veďte vzdelávací program
Môže sa stať, že prehliadnete vzdelávací program a preťažíte sa v oblasti zdravia a bezpečnosti.
Robíte to na svoje vlastné riziko. Je dôležité zaoberať sa spôsobmi zlepšenia učenia už na začiatku
fázy prechodu. Predtým, než sa začnete zameriavať na doručovanie obsahu, existuje množstvo vecí,
nad ktorými sa treba zamyslieť, aby bolo vzdelávanie možné a lepšie počas fázy prechodu.
Existuje „pandemická“ axióma, ktorá kolovala sociálnymi médiami: Najprv Maslow potom Boom.
Školy musíme otvárať s predpokladom, že mnohé deti sa cítili sociálne izolované. Mnohé sa mesiace
bez kamarátov cítili osamelé. Väčšina z nich povedala, že túžia po kontaktoch. Nevieme, ako vzťahy
s rovesníkmi pokračovali on-line, či ostali nezmenené, alebo sa roztrieštili.
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Učitelia môžu uľahčiť sociálnu stránku nasledovne:
•

vytvárať spojenie a podnecovať konverzáciu,

•

obnovovať normy, ktoré umožnia študentom cítiť sa psychologicky bezpečne v optimistickom a efektívnom prostredí na učenie,

•

klásť otvorené otázky a pýtať sa každého študenta na jeho pohľad tak, aby sa každý cítil
zapojený do učiacej sa komunity,

•

ponúknuť pracovníkom, rodičom a študentom učenie, ktoré zohľadňuje traumu tak, aby ju
každý v školskej komunite vedel rozpoznať a počas krízy primerane reagovať,

•

prideliť starostlivého dospelého, ktorý si vytvorí vzťah s tými študentmi, ktorých považujete
za zraniteľných.

Žiaci a študenti sa neučia, keď sú v nepohode, nie sú ani aktívni, keď sú znepokojení. Ako
vieme „emócia je vrátnikom motivácie, poznania a pozornosti.“.8 Preto je vytvorenie prostredia, kde je dôležitá pohoda a príslušnosť k ostatným, učiteľovou úlohou číslo jedna. Jednoducho povedané, pocit pohody a kvalitné vzdelávanie spolu úzko súvisia.

Vedzte, že žiaci a študenti budú mať iné potreby, keď sa vrátia do školy než mali v čase, keď bola
trieda naposledy spolu. Vaše predpoklady o tom, čo potrebujú, nemusia byť presné. Mnohí možno
majú medzery v učení, iní možno rastúce stresové faktory, ktoré budú mať vplyv na ich kognitívnu
aktivitu. Iní možno vyrástli tak, ako by sme vôbec nepredpokladali. Počas opätovného otvorenia
škôl sú dôležité zisťovacie aktivity, ktorých prioritou je emočná pohoda. Tu sú niektoré odporúčania:
•

diagnostické dotazníky používajte opatrne, lebo môžu zvýšiť stres niektorých žiakov a teda
neposkytnú učiteľovi zmysluplné a presné nasmerovanie,

•

zvážte použitie formatívneho hodnotenia, ktoré odhalí silné stránky a potreby študentov,

•

uskutočňujte rozhovory, ktoré sa zameriavajú na pohľad študenta a rodiny. Tieto bohatšie
stratégie pozitívne podnecujú aktivitu študentov a odkrývajú nečakané poznatky.

Berte tiež do úvahy, že mnohí študenti si niekoľko mesiacov užívali domácu samostatnosť. Mnohí
mali voľnosť výberu, kedy sa budú učiť, kedy pohybovať, a ako si zariadia svoj čas. Niektorí počas
dňa riešili prostredníctvom hry svoje vlastné záujmy. Iní sa rozhodli vôbec nezúčastňovať vzdelávania. Pedagógovia by urobili múdro, keby prehodnotili svoje vlastné postupy, ktoré dokážu zvýšiť flexibilitu a aktívnu účasť študentov. Jednoduché odporúčané cesty:
•

Vyzvite študentov, aby ostatným porozprávali svoje pozitívne poznatky z pandémie. Čo sa
naučili? Čo sa naučili o sebe? Za čo sú vďační?

•

„Otočte“ triedu tak, že presuniete pozornosť z učiteľa na študentov.

•

Podporujte spoluprácu medzi študentmi. Keď pracujú v skupinách, poskytuje im to viac
flexibility, sú aktívnejší a malé deti sa môžu vrtieť, koľko chcú.

•

Zakomponujte do zadaní a aktivít triedy možnosť participácie.

•

Zariaďte triedu tak, aby žiakom a študentom umožňovala pohyb.

•

Vytvorte pre študentov diskrétny spôsob, ako vyjadriť svoju citlivosť a obavy.

•

Umožnite študentom navrhovať, čo a ako by sa chceli učiť.
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Vzhľadom na dynamickú povahu pandémie by sme mali predpokladať premenlivú dochádzku. Väčšina učiteľov sa cíti sebaisto, keď učia študentov v tradičnej triede tvárou v tvár. Avšak berúc do
úvahy kvalitu vzdelávania spolu s pocitom pohody a rovnosťou, keď niektorí študenti sú prítomní
a iní doma, môžu sa niektorí učitelia cítiť neschopní a neistí. Počas fázy prerušenia sme zistili, že
tradičná pedagogika sa nedá dokonale previesť na digitál. Teraz je čas naučiť učiteľov, ako aktivizovať študentov na diaľku, a ako zorganizovať neobmedzené učenie, ktoré podnecuje zvedavosť,
kreativitu a spoluprácu.
Je iróniou, že táto fáza prechodu by mohla byť to momentum, ktoré potrebujeme k transformácii
vzdelávacieho systému. Teraz nastal čas, keď treba skončiť s praktikami a presvedčeniami, ktoré
marginalizujú študentov. Nikdy nebude vhodný čas na riešenie nedostatkov, ktoré zamorili vzdelávací systém počas storočí. A aj napriek dlhému logistickému zoznamu úloh, ktorý bude vyžadovať
opätovné otvorenie škôl, premyslenie vzdelávania a venovanie sa pohode by sa malo stať jednou
z priorít. Ak sa účastníci (študenti, pracovníci školstva a rodičia) vrátia do známeho nastavenia škôl
túžiac po „normále“, budú predurčení na opätovné vytvorenie minulosti. Status quo má gravitačnú
príťažlivosť, ktorá pracuje proti zmene. Ak minulosť nechávame za sebou, musíme si ujasniť, akú
chceme budúcnosť. Ako tá budúcnosť vyzerá, prečo je toho hodná – tadiaľto by sa mala uberať
naša pozornosť.

Fáza 3 Nová predstava: Deep Learning zameraný na budúcnosť
Aj pred pandémiou existovala ochota budovať nový systém vzdelávania. Súčasný systém sa zastavil
a pandémia výrazne preukázala našu systémovú neschopnosť optimalizovať použitie technológií
a skutočne zabezpečiť rovnosť, pohodu a kvalitu učenia. Vzdelávacia reforma bola jednou z prvých
priorít v mnohých systémoch, ale sa úzko zamerala na gramotnosť, znalosť matematiky a maturitu
bez ohľadu na celostné/holistické potreby študentov v stále menej predvídateľnej globálnej spoločnosti. Kvalitné vzdelávanie musí byť postavené na záujmoch študentov spolu s nasledovnými
dimenziami:
•

prepojenie na účel a zmysel,

•

výzvy pre študentov, aby si nastavili vysoké očakávania,

•

nastavenie učebných cieľov, ktoré sú zamerané nad rámec základných poznatkov,

•

využitie aktivizujúcej pedagogiky,

•

budovanie vzťahov a príslušnosti,

•

poskytovanie príležitostí prispieť svetu.

Na celom svete vidíme záblesky tejto potenciálne silnej reformy a skutočne niekoľko silných príkladov v našej globálnej sieti: New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) – Nová pedagogika pre
Deep Learning. Táto kombinácia pripravenosti na zmenu a urgentnosti vyplývajúcej zo súčasnej
krízy má potenciál posunúť vzdelávací systém zo zastaraného „školstva“ k „vzdelávaniu“ zameranému na budúcnosť a preniesť učenie z triedy do sveta.
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Okres Alpine School District, v Utahu v USA aktívne reagoval a presunul 85 tisíc študentov na úplne hybridné vzdelávanie v priebehu jedného týždňa. Túto rýchlu odozvu na
situáciu umožnili tri podmienky:
•

mali rozhodujúco jasnú víziu pre deep learning,

•

ich existujúce platformy sú výborne využívané a známe,

•

investovali do vybudovania kapacít.

Ich úspech sa viazal predovšetkým na prvý bod – vízia do budúcnosti zameraná na študenta/žiaka.
Digitál nebolo to, čo ťahalo veci dopredu. V Alpine zakomponovali 3 ďalšie kľúčové prvky:
vzdelávacie partnerstvá, vzdelávacie prostredia a pedagogické postupy. Všetky štyri tieto
prvky tvorili základnú štruktúru vzdelávania v oblasti v predchádzajúcich 18 mesiacoch. Keď
udrela kríza, bolo im úplne jasné, že tieto štyri prvky, ktoré sú kontextuálne rôzne, musia
naďalej podopierať kvalitné vzdelávanie. Ich súčasťou sú aj princípy pohody a rovnosti,
ktoré sú zaradené do 6 globálnych kompetencií.

Uvedomiť si a znovu premyslieť
Táto pandémia zvýraznila otázku, aký druh vzdelávania je potrebný pre rok 2020 a ďalej. Aby sme
premysleli vzdelávanie, potrebujeme reagovať na to, čo vieme o učení sa, o našich študentoch,
novej úlohe technológií a komplexnosti neznámej budúcnosti. Šesť kľúčových otázok podporujúcich dôkladnú reflexiu je možné použiť na zapojenie všetkých, ktorí musia byť súčasťou riešenia –
študenti, rodičia a rodiny, pedagógovia a komunitní partneri. Je dôležité využiť túto príležitosť
a predložiť tieto otázky o našom systéme, diskutovať o možnostiach a konať v prospech novej
a lepšej budúcnosti.
1. Ktoré vedomosti, zručnosti a prvky naši študenti potrebujú, aby prosperovali v tomto komplexnom svete?
2. Aký druh učenia je potrebný pre súčasnú a budúcu komplexnosť?
3. Ako zabezpečíme rovnosť prístupu k vzdelaniu?
4. Ako sa postavíme k otázkam pocitu pohody?
5. Čo sme sa naučili pri učení na diaľku?
6. Ako je najlepšie technológiu využiť pre vzdelávanie v budúcnosti?
Prevažujúci model školstva bol postavený na dvoch organizačných (a obmedzujúcich) prvkoch: čas
(kedy sa deti učili) a priestor (kde sa učili). Tieto dva piliere boli užitočné v 19. a 20. storočí, ale
prerušenie vyučovania kvôli COVIDu ukázalo, že sú nadbytočné. Študenti sa môžu učiť a dokázať,
že sa učia, aj bez kamenných škôl a zvonenia. S digitálnymi technológiami a deep learningom sa
študenti môžu učiť tam, kde sú. Môžu učiť vtedy, keď sa na to cítia.
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„Pozoroval som, že študentov prirodzene priťahujú kontakty s ľuďmi a chuť pomôcť iným počas pandémie. Zrušenie tradičného času vyučovania a rozvrhov
im poskytlo viac možností venovať sa tomu, čo majú radi. U mnohých k tomu
patrila aj pomoc iným členom rodiny alebo komunity.“
Tom D’Amico, Associate Director, Ottawa Catholic School Board

Po celé desaťročia bola literatúra zaplavená diskusiami o zručnostiach pre budúcnosť vrátane vyšších kognitívnych, sociálno-emočných a technických zručností a prvkov potrebných v komplexnom
digitálnom svete. Tento druh učenia mení študentov pohľad a správanie. Rozvíja zručnosti pre život.
Prostredníctvom neho sa chce študent učiť ešte viac. Jedno vieme určite. Zásadným kľúčom k tomu
je pestovanie vnútornej motivácie študentov učiť sa individuálne a spolu. Podstatu takéhoto silného
učenia živí študentov pocit, že to má dôvod a zmysel, pocit spolupatričnosti a chuť prispieť v spoločnosti. Ignorovanie týchto základných cieľov je vážny nedostatok mnohých vzdelávacích systémov.
Študenti, ktorým sa darilo počas vyučovania na diaľku v čase pandémie preukázali schopnosti ako
kritické myslenie, kreativita, pružnosť, nezávislosť v učení sa, samoregulácia, kognitívna flexibilita
a vytrvalosť. Toto sú prvky, ktoré sme si všimli ako dôležité pre budúcu zamestnateľnosť v rôznych
odvetviach a geografických oblastiach.9 V budúcnosti musí vzdelávanie posilňovať tieto schopnosti
prostredníctvom autentického a relevantného učenia, ktoré poskytuje študentom možnosť výberu
a vyjadrenia sa i konania za seba samého (voice, choice and agency). Od učiteľov to vyžaduje novú
rolu. Takú, v ktorej sú aktivátormi učenia, ľuďmi s praxou, ktorí vedia posúdiť úlohu, čas a priestor
na splnenie potrieb študenta a začleniť ho ako spolutvorcu učenia. Výzvou je integrovať to najlepšie, čo sme sa naučili vo fáze učenia na diaľku s novým súborom zručností potrebných pre budúcnosť.
Dve významné správy uvádzajú podobné zistenia.
V správe Trieda roku 2030 (Class of 2030) a Správa o učení sa pre život (Life-Ready Learning report)10 študenti jasne vyjadrili, že nechcú, aby ich učil „počítač“ – ocenili vzťah, ktorý majú s učiteľmi.
Oni ich poznajú a vedia, ako sa učia najlepšie. Vzťah učiteľ-študent ostáva pre úspech kľúčovým.
Nová predstava o učení (sa) nesmie byť programom pre študentov, ktorí sa chcú „učiť sami podľa
seba“. Vzdelávacie partnerstvá a prostredia zostávajú dôležitými prvkami modelu vzdelávania zameraného na budúcnosť.
Obrázok 6: Študenti chcú personalizáciu nie automatizáciu
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Obrázok 7 Úloha učiteľov sa posilňuje

Zistenia nadácie Education Endowment Foundation (EEF) v dokumente Rýchle hodnotenie údajov
o vzdelávaní na diaľku (Distance Learning Rapid Evidence Assessment)11 ďalej poukazujú na najúčinnejšie prístupy učiteľov používané na celom svete, ktoré podporujú a zlepšujú učenie študentov, ktorí nie sú schopní zúčastniť sa vyučovania v triede:
•

kvalita vyučovania je dôležitejšia než spôsob, ktorý sa použije,

•

interakcia so spolužiakmi môže priniesť motiváciu a zlepšiť študijné výsledky,

•

podpora žiakov v samostatnej práci môže zlepšiť študijné výsledky,

•

rôzne prístupy pri vyučovaní na diaľku sú vhodné pre rôzne úlohy a druhy obsahu,

•

kľúčový je prístup k technológii, obzvlášť pre znevýhodnených žiakov a študentov.

Vytvorte preferovanú budúcnosť: Už žiadne náhodné konanie
vo vzdelávaní
Prerušenie vyučovania uvoľnilo potenciálnu energiu pre zmenu, ktorá v mnohých systémoch nebola
využitá. Teraz je potrebný model, ktorý integruje to najlepšie zo vzdelávania na diaľku a v škole,
nový hybridný model.

Tento hybridný model musí byť digitálny, aby zosilňoval, akceleroval a spájal študentov
a učenie, pričom sa vedome zameriava na globálne kompetencie a akademické štandardy.

Veríme, že opätovné preskúmanie, ako sa zaobchádza s rovnosťou prístupu k vzdelávaniu, by malo
byť najvyššou prioritou. V našej práci v NPDL sme zistili, že deep learning je dobrý pre všetkých, ale
je obzvlášť efektívny na aktivizovanie predtým rozdelených detí a mládeže. Len málo vecí, ktoré
vznikli počas COVID-19, by mohlo byť zásadnejších, než nové vzdelávanie, ktoré vyslovene prináša
benefity tým, ktorí doteraz nemali dostatočné vzdelávacie služby.
Učenie sa prostredníctvom deep learningu produkuje vedomosti na celý život. Je úplne personalizované a zamerané na študenta. Pre študentov je skutočne motivujúce. Ponúka témy, ktoré ich
skutočne zaujímajú, majú autentický význam a sú presnejšie. Vďaka týmto skúsenostiam s učením
študenti chcú vytrvať a uspieť. Táto kombinácia samostatnej, náležitej a zmysluplnej práce študentov inšpiruje.
Keď sú študenti vyzvaní, aby preukázali, čo sa naučili, a keď sú v prostredí učenia všetci študenti
ako aktívni agenti zmeny, začnú si rozvíjať zmysel pre efektívnosť. Vzťahy a aktivita – vrátnici učenia
Nová predstava o vzdelávaní | Budúcnosť učenia sa
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– na nich sa s tomto modeli učenia zameranom na študenta/žiaka tiež kladie dôraz. Študentov hlas,
možnosť výberu a prejavenie samého seba sú základom deep learningu..
Deep learning poskytuje základy pre nové hybridné vzdelávacie prostredie. Tento nový hybridný
model využíva to najlepšie z vyučovania na diaľku a vyučovania v škole. Umožňuje posun k vzdelávaniu zameranému na žiaka. Štúdie naznačujú12, že kombinovanie vyučovania tvárou v tvár a na
diaľku by mohlo byť rovnako efektívne, ako vyučovanie v triede. Medzi dôležité faktory pritom patrí
aktivizujúci obsah, príležitosti pre interakciu s učiteľom a rovesníkmi a podpora študenta. Vieme, že
spolupráca rovesníkov je pre učenie dôležitá. Videli sme silu platforiem pre spoluprácu pri prepájaní
študentov v čase a priestore. Spojenie a spolupatričnosť je možné podporovať prostredníctvom
emočných kontrol zabudovaných do digitálneho vzdelávacieho prostredia. Aktivita je kľúčovým determinantom učenia a môže sa zvýšiť prostredníctvom virtuálnej skúseností z reálneho života: prehliadky múzeí a galérií, prostredie pre simulácie a testovacie prostredia, kde študenti objavujú a tvoria v čase a priestore s odborníkmi a partnermi. Umelá inteligencia môže ponúknuť preklad, prepis,
prezentáciu, spätnú väzbu a nástroje na hodnote rovesníkov i sebahodnotenie.

Obrázok 8 Tradičné učenie versus deep learning13
TR A D I Č N É UČ E N I E V ER SU S DE EP LEA R N IN G
T RA DI Č NÉ

DE E P

Vedie učiteľ

Študent vedie – učiteľ dáva rámec

Prenáša existujúce poznatky

Spája študentov so skutočným svetom, autentické
riešenie problémov

Orientácia na súlad s predpismi, normami a osnovami

Vytvára nové vzťahy medzi študentmi, učiteľmi,
rodinami a komunitou

Študent je prijímateľom poznatkov

Študent sa pýta a vytvára si poznatky

Učenie je neosobné

Učenie sa zmysluplne napája na študentove záujmy a názory

Študentov vplyv je nejasný

Prehlbuje ľudskú túžbu spájať sa s inými a konať
dobro

Technológia sa používa na prenos a konzum

Technológia prepája a zvyšuje účinnosť

Tieto nové zručnosti a prvky, spolu s procesom učenia sa, ktorý spája to najlepšie z učenia na diaľku
a v škole s digitálnymi prostriedkami, posúvajú deep learning dopredu a stavajú do popredia rovnosť a učenie pre VŠETKÝCH.

Nová predstava o vzdelávaní | Budúcnosť učenia sa

18

Rámec deep learningu
Vytvoriť novú predstavu o vzdelávaní znamená premyslieť, čo je potrebné sa učiť, ako je možné
vzdelávanie posilniť, kde sa uskutočňuje, a aké výstupy sa merajú. V posledných šiestich rokoch
NPDL v spolupráci so školami a systémami v sieti 8 krajín (Austrália, Kanada, Fínsko, Hong Kong,
Holandsko, Nový Zéland USA a Uruguaj) vytvorili a otestovali rámec pre deep learning, ktorý poskytuje komplexné riešenie pre novú predstavu o vzdelávaní.
Rámec pre deep learning (obrázok 9) zahŕňa súbor nástrojov na meranie a proces plánovania spolupráce, ktorý umožní školám, okresom a systémom posunúť sa a napredovať.

Obrázok 9: Rámec deep learningu14

Vrstva 1
Globálne schopnosti v centre
osvetľujú, čo znamená byť študentom využívajúcim deep learning.
Vrstva 2
Štyri prvky riešenia vzdelávania
ukazujú proces, ktorý učiteľom,
študentom, vedúcim pracovníkom a rodinám uľahčuje posun v
myslení a konaní.
Vrstva 3
Podmienky pre mobilizovanie
deep learningu charakterizujú
podmienky potrebné na každej
úrovni – škola, okres/mesto a systém – na posilnenie inovácií, rastu
a kultúry vzdelávania.
Vrstva 4
Otázky spolupráce obkolesujú
všetky vrstvy – proces nepretržitého zlepšovania.

Copyright ©2020 by Education in Motion (NPDL). Všetky práva vyhradené.
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Profil študenta v deep learningu:
Šesť globálnych kompetencií
Prvým krokom k uskutočneniu tejto novej paradigmy je identifikovať zručnosti, vedomosti a prvky, ktoré žiaci a študenti potrebujú,
aby sme ich vedome posilňovali. Dokument Šesť globálnych
kompetencií (6C) detailne popisuje zručnosti a prvky potrebné pre
študentov, aby rozkvitali ako občania sveta. V našej definícii je
deep learning proces získavania týchto šiestich kompetencií: charakter, občianstvo, spolupráca, komunikácia, kreativita a kritické
myslenie.15 Keď sa študenti pohrúžia do 6C, naučia sa viac, než len
obsah. A takéto učenie prispieva k ich vlastnej budúcnosti a často
k zlepšeniu v ich komunitách i mimo nich. Pokrok v učení sa jednotlivých kompetencií poskytuje prehľad, ktorý umožňuje učiteľom pripravovať učenie vyslovene zamerané na ich rozvoj.

Využite proces tvorby deep learningu
Zmena vyučovania v triede môže byť náročná, takže sme identifikovali 4 prvky, ktoré spolupracujú za účelom vytvorenia čo najsilnejších skúseností s deep learningom na podporu rozvoja 6 kompetencií. Tieto 4 prvky sú:
•

partnerstvá vo vzdelávaní,

•

prostredia na vzdelávanie,

•

využitie digitálnych technológií,

•

pedagogické postupy.

Vznikajú nové učebné vzťahy, kladú do popredia hlas študenta, kontrolu a interakciu a sú srdcom
deep learningu. Študenti a učitelia sú si navzájom partnermi a hľadajú kreatívne spôsoby na spoluprácu s ostatnými triedami, školami, krajinami, ako aj s rodičmi, odborníkmi a komunitou. Tieto
nové vzťahy majú potenciál pretvoriť rámec učenia pripojením študentov ku skutočným miestnym,
národným a globálnym príležitostiam.

Zvýšte vplyv technológie
Prudký presun k on-line vzdelávaniu počas pandémie odhalil, že starý obsah na novej platforme je
stále len starým obsahom, a že využitie starej pedagogiky s novými technológiami nie vždy umožňuje účinné vzdelávanie. Mnoho našich partnerov v globálnych sieťach využilo štyri prvky tvorby
vzdelávania a 6C ako rámec pre vzdelávanie na diaľku. Prerušenie vzdelávania nás donútilo uvažovať aj nad tým, ako rozvíjame a udržujeme partnerstvá a vzťahy v digitálnom prostredí, aby sa
študenti cítili bezpeční, zapojení a zmysluplní. Digitálny svet hrá dôležitú úlohu, ale je to integrácia
štyroch prvkov tvorby vzdelávania, ktorá umožní proces učenia formou deep learningu - či už na
diaľku alebo v triede. Len v súlade so vzdelávacími partnerstvami, prostrediami a účinnou pedagogikou sa môže digitál posunúť z prvku so zvýšenou dôležitosťou k prvku s nepostrádateľným vplyvom na vzdelávanie.
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Prepojte deep learning, pohodu a rovnosť
Prístup prostredníctvom deep learningu je životne dôležitý, pretože súbežne rozvíja globálne kompetencie podporujúce pocit pohody a zvyšuje rovnosť. Silným rozlišovacím prvkom práce NPDL je
to, že mnoho domén sociálno-emocionálneho učenia je zakomponovaných do 6 globálnych kompetencií a nástrojov na vedenie. Pohoda a sociálno-emočné učenie sa tak riešia súčasne s učením
na všetkých úrovniach synergickým spôsobom.16

Budujte školské a systémové podmienky pre deep learning
Mnoho škôl sa mohlo ešte pred pandémiou pochváliť učebňami, kde inovatívne postupy zapájali
študentov do interaktívnych aktivít pri riešení problémov zo skutočného života. Väčšou výzvou však
zostáva, ako urobiť z niekoľkých svetlých miest inovácie všadeprítomný posun v myslení a postupoch, ktoré ovplyvňujú všetkých študentov.
Zmena postupov si vyžaduje zmenu kultúry študentov, učiteľov, rodín a komunity, nielen zmenu
štruktúr a procesov. Rámec popisuje podmienky potrebné na exponenciálnu mobilizáciu deep learningu v školách a okresoch vrátane pravidiel, postupov a opatrení.
Deep learning si berie to najlepšie z nás - hybrid synchrónneho a asynchrónneho, virtuálneho a kamenného, čo výslovne zahŕňa efektívnu pedagogiku, partnerstvá, prostredia a digitálne technológie, aby bol VŠETKÝM študentom umožnený prístup, porozumenie, vytváranie, spoluvytváranie
a zdokonaľovanie nových vedomostí. Je základným kameňom novej vzdelávacej paradigmy
a umožňuje učiteľom a študentom využívať možnosti, ktoré predtým mohli využívať len niektorí.

Postup vpred
Ako vyzerá kvalitné učenie v hybridnom prostredí? Technológia bude mať popredné postavenie
v službách a bude podporovaná dvoma piliermi ľudstva, a to pohodou a vzdelávaním. Pohoda (duševná a fyzická) a jej súvisiace vzťahy budú zase základom učenia. Samotné vzdelávanie sa bude
rozvíjať a budovať na zmysluplnosti pre deti a mládež s cieľom prispieť k lepšiemu svetu pre seba
i ostatných. Študentov budú lákať globálne kompetencie, ako sú 6C. Podporujú učenie a budú obsahovať základné zručnosti v oblasti gramotnosti a počítania. Ostatné disciplíny budú prekvitať ako
zdroje ľudského prejavu, tvorivosti, skúmania a rozvoja. Učenie sa stane všadeprítomným - kdekoľvek a kedykoľvek. Bude sa kombinovať aktivita jednotlivcov, malých skupín aj celej triedy. Aktivity
vedené študentmi, zapojenie odborníkov a zmes reálneho a on-line učenia budú vzájomne pôsobiť.
Učiť sa bude v škole, doma, v komunite i mimo nej. Hodnotenie učenia sa zmení, pričom sa vyjasní
relatívna úloha umelej inteligencie a ľudského úsudku, pokiaľ ide o známky, slovné hodnotenie a
spätnú väzbu s cieľom zlepšiť aktivitu a učenie. Niektorí extrémne znevýhodnení študenti budú
spočiatku potrebovať osobitnú podporu. Väčšina sa do tohto nového systému zapojí ľahko. Neuroveda nového učenia potvrdzuje nekonečný potenciál na lepšie učenie pre všetkých.
Stanovili sme imperatív pre celú zmenu systému. Kľúčovou otázkou je, ako sa systémy transformujú.
Zásadnou otázkou je, či je využitie príležitosti na vytvorenie úplne nového výkonného systému
vzdelávania príťažlivejšie ako skĺznutie späť do status quo, ktorý nefunguje. Thomas Kuhn (1962)
v svojej práci The Structure of Scientific Revolutions17 (Štruktúra vedeckých revolúcií) dospel k záveru,
že zásadné zmeny paradigiem - modelov - si vyžadujú dve podmienky. Prvou podmienkou je, že
starý model citeľne zlyháva. Druhá podmienka vyžaduje, aby bol k dispozícii alternatívny, lepší model. Hlavným poznatkom Kuhna bolo, že pri akejkoľvek transformácii sú potrebné obe podmienky.
My určite máme tú prvú podmienku - vzdelávacie systémy, ktoré majú ťažkosti s transformáciou Nová predstava o vzdelávaní | Budúcnosť učenia sa
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a majú ich už nejaký čas bez akejkoľvek skutočnej zmeny. Druhá požiadavka - životaschopný alternatívny model - sa pripravuje najmä na tých školách a okresoch, ktoré za posledných päť rokov
zaviedli systémy deep learningu.
Pandémia spolu s vážnymi výzvami, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť, priniesla aj vákuum,
v ktorom je možné inovácie ďalej skúšať, hodnotiť a rozvíjať. Máme pocit, že existuje veľa ľudí
(študentov, učiteľov, rodičov a ďalších), ktorí vidia skutočnú potrebu zdokonalenia vzdelávacích
systémov a sú ochotní pracovať na dosiahnutí tohto cieľa. Pri správnej kombinácii opatrení môže
dôjsť k pozitívnym zmenám systému rýchlejšie než kedykoľvek v minulom storočí.
V tomto bode bývajú úspechy na úrovni škôl a okresov. Za posledných 5 rokov mnoho politických
subjektov a globálnych organizácií, ako napríklad OECD, vyjadrovalo nespokojnosť s existujúcimi
vzdelávacími systémami. Andreas Schleicher (2018), riaditeľ pre zručnosti pre OECD, dospel k tomuto záveru:

„Za posledné desaťročie nedošlo v západnom svete k prakticky žiadnemu zlepšeniu študijných výsledkov študentov, aj keď výdavky na školstvo sa v tomto období zvýšili o takmer 20
%.“ (s. 11).18

Po celom svete rastie uznanie na politickej úrovni, že je potrebné prepracovať národné systémy
a ich ciele, učebné plány, pedagogiku, hodnotenie a role učiteľov, študentov a takmer všetkých,
ktorí so študentmi pracujú. Inými slovami, je stále jasnejšie, že vo vzdelávaní je niečo v neporiadku
- nepokoj, ktorý cítiť na politickej aj miestnej úrovni (čo neznamená, že dôjde k dohode o riešení).
Po druhé, pokrok v deep learningu, najmä v niektorých prípadoch na školskej a okresnej úrovni,
zvyšuje tlak smerom nahor pre kompatibilnú zmenu politiky. Covid-19 ironicky prevrátil celý systém
spôsobom, ktorý otvára radikálne možnosti transformácie vzdelávania – povedali by sme, že je to
príležitosť storočia!
Vzdelávanie vzájomne prepojené s pocitom pohody a rovnosti prístupu k vzdelávaniu a príslušné systémové zmeny potrebné na jeho uzákonenie sú o budúcnosti samotného ľudstva.
Je nevyhnutné, aby sme konali hneď!

Vzdelávanie je viac ako reagovanie na meniaci sa svet. Vzdelávanie transformuje svet.
(UNESCO)19
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Príloha 1 Nástroj na znovuotvorenie škôl
Komplexné prevádzkové hľadiská pre vedúcich pracovníkov
Zhodnotenie potrieb študentov
Pred opätovným otvorením vytvorte mechanizmus na pravidelnú identifikáciu, hodnotenie a koordináciu reakcie školy
na potreby študentov. Tento proces uskutočňujte pravidelne kvôli meniacej sa situácii
Identifikujte najzraniteľnejších študentov a podľa potreby pre nich pred opätovným vstupom do školy spolu so všetkými
zainteresovanými vypracujte dočasný individuálny študijný plán. Zvážte ich predčasný nástup, aby ste sa im mohli intenzívnejšie venovať a umožnili im plynulejší prechod.
Identifikujte študentov, ktorí môžu byť ohrození, študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, imigrantov, neaktívnych študentov, ktorí čelili traume, deti pracovníkov na dôležitých pracovných miestach.
Opätovne si potvrďte údaje o študentoch, pretože sa mohli zmeniť. Sem patrí adresa bydliska a kontaktné informácie.
Pridajte súrodencov a školu, ktorú navštevujú.
Očakávajte zvýšenú mobilitu študentov v komunitách a prispôsobte postupy prijímania študentov tak, aby mohli byť
okamžite zaradení do školy a jej programov. Pre zaistenie kontinuity zabezpečte dopravu a ďalšie opatrenia, aby študenti
mohli zostať v aktuálnom režime
Pozvite zraniteľných študentov, aby sa zúčastnili letnej školy, alebo aby do školy nastúpili skôr. Uľahčíte im tak prechod
Identifikujte študentských lídrov, ktorí môžu v tomto období pozitívne ovplyvniť ostatných

Príprava fyzického priestoru
Ak škole chýba priestor, získajte povolenie umiestniť študentov v iných priestoroch alebo zriaďte prenosné učebne
Zabezpečte rúška, vreckovky a dezinfekčné prostriedky na ruky pri vchodoch do budovy školy a na kľúčových miestach
v okolí školy
Na väčších preťažených miestach zriaďte jednosmerné chodby
Optimalizujte využitie vstupných a výstupných bodov do budovy školy, aby ste rozptýlili pohyb študentov na chodbách.
Zároveň zabezpečíte, aby nedošlo k narušeniu bezpečnostných plánov
Vytvorte izolačné priestory, kde sa študenti alebo zamestnanci môžu v prípade potreby izolovať
Zaistite, aby miestnosti pre učiteľov poskytovali priestor na fyzický odstup
Prispôsobte veľké priestory (napr. telocvične, miestnosti pre zamestnancov a bufety) pre väčšie triedy
Odstráňte nepotrebný nábytok alebo pomôcky, aby ste optimalizovali priestor a znížili zbytočné dotyky v učebných
priestoroch
Viditeľne označte podlahovú plochu, aby bolo jednoduché dodržiavať fyzické vzdialenosti (chodby, ihriská, učebne)
Nainštalujte vizuálne pripomienky týkajúce sa hygieny a fyzického odstupu v kritických oblastiach, ako sú napríklad toalety. V prípade potreby použite viac jazykov a obrázky
Na toaletách neinštalujte žiadne dotykové batérie ani sušičky. Vytvorte systém na zníženie počtu ľudí na toaletách
Optimalizujte využitie preplnených šatní
Prehodnoťte použitie skriniek pre študentov
Zatvorte také priestory na ihriskách, ktoré sú veľmi dotykové
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Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu v školách
Vypnite vodné fontány na pitie a požiadajte študentov, aby si nosili opakovane použiteľné fľaše na vodu
Zabezpečte, aby sa obed dal jesť v triedach. Zabezpečte vhodné koše na smeti a recykláciu odpadu
Zapojte skupinu študentov a identifikujte s nimi vysoko rizikové oblasti
Obmedzte návštevníkov, vrátane rodičov, a jasne to oznámte komunite
Začnite zvažovať, aké fyzické úpravy priestoru sú potrebné pre zimné mesiace

Príprava vyučovania: Logistické hľadiská
Zvážte skrátený alebo alternatívny rozvrh, aby ste minimalizovali zaťaženie študentov a znížili počet študentov v škole
v rovnakom čase
Pracujte na synchronizácii rozvrhov s rodinami a komunitou
Upravte rozvrhy hodín tak, aby sa znížila premávka na chodbách (príchody, odchody, zmeny triedy, prestávky)
Zvážte flexibilné rozvrhy pre študentov, ktorí sú identifikovaní vyššie
Zvážte, ktoré triedy budú potrebovať zvýšené množstvo osobných ochranných pomôcok (napr. väčšia potreba/viac dotykových plôch)
Znížte počet žiakov v triede a podľa možnosti určte pre študentov jedného hlavného učiteľa
Začleňte do rozvrhu pohyb/strečing pre študentov, najmä ak sa od študentov očakáva, že sa budú učiť na jednom mieste
Ak je to možné, presuňte učenie do vonkajších priestorov
Ak je to možné, presuňte praktické vyučovanie do druhého polroka/semestra
Začleňte vzdelávanie o fyzickom odstupe a zdravotných opatreniach do predmetu venovanému telesnej výchove a zdraviu. Prispôsobte telesnú výchovu potrebám fyzického odstupu
Zvážte, ako riešiť praktické vyučovanie (kooperatívne vzdelávanie, technické kurzy, učňovské kurzy) tak, aby boli splnené
očakávania v oblasti zdravia a bezpečnosti
Poskytnite pútavý celodenný program pre deti pracovníkov základných služieb (prvej línie) alebo pre študentov, ktorí
potrebujú viac podpory, napríklad doučovanie
Ak je to možné, pracujte bez papiera, aby ste eliminovali presúvanie papierov (vrátane hodnotení).
Odložte školské exkurzie a celoškolské stretnutia
Znížte požičiavanie si/zdieľanie spotrebného materiálu, ako sú perá, umelecké potreby, notebooky. Študenti by si ich
mali nosiť z domu alebo ich zakúpte a odovzdajte študentom, ktorí ich budú mať u seba.

Príprava pracovníkov
Zamestnanci nastupujú do školy pred študentmi, aby absolvovali primerané školenie o nových požiadavkách v oblasti
zdravia a bezpečnosti
Spoločne preskúmajte filozofiu a postupy hodnotenia, aby ste sa uistili, že nie sú pre študentov nespravodlivo nastavené.
Predveďte správne zaobchádzanie s OOP, rúškami, umývanie rúk
Pomôžte personálu pochopiť traumu: ako ju rozpoznať, ako reagovať
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Po opätovnom otvorení školy skontrolujte hygienické a čistiace postupy u všetkých zamestnancov
Vyžadujte, aby sa všetci zamestnanci zúčastnili školenia o hraničných situáciách
Zahrňte príležitostných zamestnancov a dobrovoľníkov do všetkých školení v oblasti zdravia a bezpečnosti
Zabezpečte, aby zamestnanci alebo dobrovoľníci, ktorí začnú pracovať po opätovnom otvorení školy, absolvovali všetky
potrebné školenia
Vytvorte mechanizmus mentoringu/kaučingu pre nových učiteľov alebo zamestnancov, ktorí potrebujú viac podpory
Poskytujte neustálu podporu pre učiteľov v oblasti informačných a komunikačných technológií
Využite efektívny komunikačný systém na zisťovanie neprítomnosti zamestnancov a telefónny zoznam v prípade okamžitého zatvorenia školy
Rozdeľte si zodpovednosť za vedenie s jasnými úlohami a náhradníkmi
Zapojte zamestnancov do prehodnocovania, ako bude možno potrebné prispôsobiť konkrétne predmety alebo role
Vytvorte systém zisťovania, či sú pracovníci v pohode
Vytvorte tím pozostávajúci z odborov, bezpečnosti a ochrany zdravia a lídrov/vedúcich pracovníkov. Pravidelne sa stretávajte, aby ste veci posúdili, skontrolovali priestory, predvídali a reagovali na otázky týkajúce sa zdravia a bezpečnosti,
ako aj pohody

Prvý týždeň znovuotvorenia: zavedenie nových rutín
Vytvorte vstupnú rutinu zameranú na zdravie a bezpečnosť, ktorá zahŕňa rúška, hygienu a testovanie (ak sú k dispozícii)
Zvážte zakúpenie ochranných štítov pre všetkých študentov a zamestnancov. Sú opakovane použiteľné, lacnejšie a umožňujú lepšie rozpoznanie tváre
Strávte prvý týždeň riešením nových postupov a očakávaní v oblasti zdravia a bezpečnosti, ako aj nových pravidiel pre
bezpečnosť študentov
Vytvorte študentom osobný priestor/pracovný stôl
Vytvorte si ranné rutiny v triede na zistenie emocionálnej/fyzickej pohody, ako uvádzajú inštitúcie verejného zdravia
Stanovte si nové rutiny v čase obeda a spoločne vytvorte aktivity, ktoré študentov/žiakov bavia
Poskytnite študentom mapy a pokyny, ako bezpečne prechádzať tam, kde bolo zmenené využitie priestoru
Zlepšite dohľad nad študentmi v čase, keď sa študenti zvyčajne zhromažďujú (napr. príchod a odchod, prestávka, prechody z triedy do triedy, čas obeda)
Vyzvite študentských lídrov, aby zapojili študentov do pozitívnych aktivít a výziev so zachovaním odstupu
Preskúmajte a precvičte bezpečnostné postupy (napr. protipožiarne cvičenia, odstávky) s cieľom zabezpečiť ochranu
zdravia a bezpečnosť zamestnancov a študentov v čase krízy.
Vytvorte študentskú hliadku, ktorá bude vítať a usmerňovať študentov, ktorí vstúpia do školy po prvom týždni

Zavedenie administratívnych pravidiel, postupov, legislatívy
Dochádzku pozorne sledujte. Zabezpečte individuálnu prácu s neprítomnými študentmi. Úzko spolupracujte s inštitúciami verejného zdravia pri komunikácii problémov/vzorov
Prejdite si pravidlá dochádzky, aby ste minimalizovali následky záškoláctva
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Prehodnoťte očakávania dochádzky pre starších študentov, ktorí budú možno musieť zabezpečiť svoje rodiny
Preskúmajte a obhajujte férovosť vo vyjadrovaní, pokiaľ ide o právne predpisy o povinnej dochádzke
Skontrolujte systém dochádzky študentov, aby školy/inštitúcie verejného zdravia mohli rýchlo reagovať na vypuknutie
vírusu
Prejdite plán opätovného otvorenia školy s právnym tímom

Preskúmanie politiky a legislatívy
Spolupracujte s univerzitami a licenčnými agentúrami na urýchlení certifikácie učiteľov
Pozastavte rutinné hodnotenie výkonu zamestnancov
Zvážte úpravu požadovaného počtu hodín vyučovania
Prehodnoťte politiku zachovania známok, ktorá poškodzuje študentov
Preskúmajte absolventský program a dočasne zrušte požiadavky, ktoré ohrozujú absolvujúcich študentov (napr. výstupné
testy, hodiny zapojenia sa do komunity, povinné praktické kurzy)
Znovu preskúmajte politiku ochrany osobných informácií s cieľom zabezpečiť, aby zodpovedala potrebám verejného
zdravia a zahŕňala vhodné zdieľanie informácií
Preštudujte si a výslovne upravte Kódex správania študentov, aby ste si boli istí, že študenti poznajú pravidlá fyzického
odstupu
Podľa potreby a vhodnosti zisťujte možnosti očkovania študentov

Príprava personálu
Zvýšte počet zamestnancov upratovania a zvážte presun menej využívaného personálu
Prijmite a/alebo preraďte upratovací personál. Zintenzívnite rozvrh čistenia na dotykových plochách.
S odbormi sa dohodnite na dočasnom urýchlení zvýšenia počtu zamestnancov a riešení problémov v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Komunikujte jednotu, kedykoľvek je to možné
Ak je to možné, znížte počet administratívnych a byrokratických úkonov pre učiteľov a riaditeľov
Vymenujte interného zástupcu, ktorý bude v kontakte so susednými školami, okresmi, verejným zdravotníctvom
Identifikujte zamestnancov v zraniteľných skupinách a očakávajte zvýšenú absenciu. Ponúknite predčasný dôchodok
alebo preradenie tým, ktorí môžu byť zraniteľní
Zvýšte počet príležitostných/náhradných učiteľov a podľa možnosti ich priraďte ku konkrétnym miestam, aby boli oboznámení s novými rutinami ochrany zdravia a bezpečnosti.
Zapojte zmluvných zamestnancov tretích strán do komunikácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

Doprava
Preverte frekvenciu autobusového spojenia do školy, aby sa maximalizoval odstup medzi študentmi alebo sa rozložili
časy príchodu a odchodu autobusov
Preverte hygienické postupy v autobusoch a taxíkoch
Zaistite bezpečnosť pomocou fyzického odstupu v autobusoch
Koordinujte hromadnú dopravu s upravenými rozvrhmi. Hraďte dopravu študentom v núdzi.
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Podporujte starších a zodpovedných študentov, aby chodili do školy peši alebo na bicykloch. Poskytnite bezpečné miesta
na uzamknutie bicyklov
Technológia

Ak je to prijateľné, nainštalujte do tried videokamery, aby sa neprítomní študenti mohli pripájať a zúčastňovať sa na
vyučovaní z domu
Poskytnite personálu bezplatné a dostupné bezdrôtové pripojenie
Snažte sa poskytovať bezplatné a dostupné bezdrôtové pripojenie pre tých, ktorí si ho nemôžu dovoliť
Komunikujte očakávania digitálneho občianstva so študentmi, pracovníkmi a rodinami
Poskytnite všetkým študentom zariadenia s mobilnými hot spotmi
Poskytnite študentom a pracovníkom osobné klávesnice, ak prístroje pre všetkých nie sú možné
Poskytnite študentom, rodičom a rodinám prístup k virtuálnej technickej podpore
Zvážte použitie televízie alebo rozhlasu na spojenie so študentmi a rodinami, kde bezdrôtové pripojenie nie je možné

Komunikácia
Pre prípad núdzových oznámení si vopred vytvorte vzťahy s médiami
Buďte presní v súvislosti s „komunikačným stromom“. Komunikačný protokol objasnite vizuálne a textovo, aby boli správy
jasné a konzistentné
Hoci aj nadmerne komunikujte protokoly pre postupné zatváranie s komunitou, rodičmi, zamestnancami a študentmi
Znížte počet mesačných školských bulletinov a komunikujte častejšie cieleným spôsobom (napr. prostredníctvom sociálnych médií, e-mailu, telefónu)
Komunikujte správy: zdieľajte dobré správy, buďte pozitívni, s nádejou, pokojní
Vytvorte živý dokument s najčastejšími otázkami tak, aby bolo možné rýchle komunikovanie a riešenie nezvyčajných situácií.

Komunitné partnerstvá
S inštitúciami verejného zdravia identifikujte kľúčové správy týkajúce sa bezpečných postupov, zosúlaďte protokoly a
predbežné plány pre postupné výluky. Objasnite si hygienické postupy, keď sa študenti vracajú každý deň domov
Rozvíjajte siete škôl a vyučovacích tímov a spolupracujte na vytváraní učebných materiálov
Vytvorte komunitný koordinačný a implementačný tím, ktorý zahŕňa miestnych politikov, vedúcich predstaviteľov, odbory a susedné školy
Získajte pomoc komunitných dobrovoľníkov a zistite, ako sa poskytuje bezplatný a zlacnený obed
Copyright ©2020 by Education in Motion (NPDL). Všetky práva vyhradené.
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Príloha 2 Deep Learning: Globálne kompetencie a prvky výučby
Deep Learning je definovaný ako proces získavania šiestich globálnych kompetencií. Tieto kompetencie popisujú zručnosti a atribúty potrebné na to, aby študenti prosperovali ako občania sveta a zahŕňajú súcit, empatiu, socio-emočné učenie, podnikavosť a súvisiace zručnosti pre fungovanie v zložitom vesmíre.
Charakter
• proaktívny postoj k životu a k učeniu sa,
• zdravá drzosť, húževnatosť, vytrvalosť a odolnosť,
• empatia, súcit a čestné konanie.
Občianstvo
• globálna perspektíva,
• záväzok k vytváraniu rovnosti ľudí a pocitu pohody prostredníctvom empatie a súcitu s rôznymi hodnotami a svetovými názormi,
• skutočný záujem o udržateľnosť ľudí a životného prostredia,
• riešenie nejednoznačných a zložitých problémov v reálnom svete v prospech občanov.
Spolupráca
• tímová spolupráca,
• interpersonálne a tímové zručnosti,
• sociálne, emočné a interkultúrne zručnosti,
• riadenie tímovej dynamiky a výziev.
Komunikácia
• komunikácia určená pre publikum a jej vplyv,
• správa obhajuje účel a má vplyv,
• reflexia so snahou o ďalší rozvoj a zlepšenie komunikácie,
• názory a identita v prospech rozvoja ľudstva.
Kreativita
• hospodárska a sociálna podnikavosť,
• kladenie správnych zisťovacích otázok,
• presadzovanie a vyjadrovanie nových myšlienok a riešení,
• vodcovstvo k premene myšlienok na činy.
Kritické myslenie
• vyhodnocovanie informácií a argumentov,
• vytváranie spojení a identifikácia vzorov,
• zmysluplná konštrukcia vedomostí,
• experimentovanie, premýšľanie a konanie na nápadoch v skutočnom svete.
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Proces tvorby vyučovania
Štyri kľúčové prvky uplatnenia Deep Learningu umožňujú učiteľom a študentom navrhnúť
učenie, ktoré odráža silné stránky a potreby študentov, vytvára nové vedomosti pomocou
autentického a relevantného riešenia problémov a pomáha im identifikovať svoj talent,
poslanie a vášeň. Tieto štyri prvky vzájomne spolupracujú a vytvárajú najsilnejšie skúsenosti a vedomosti deep learningu. Tieto štyri prvky sú:

Partnerstvá vo vzdelávaní
Vznikajú úplne nové učebné vzťahy, ktoré posúvajú do popredia participáciu študenta
a jeho interakciu. Sú jadrom deep learningu. Študenti a učitelia nie sú len partnermi, ale
kreatívne hľadajú spôsoby spolupráce s ostatnými triedami, školami a krajinami,
aj s rodičmi, odborníkmi a komunitou. Nové vzťahy majú potenciál preformulovať učenie
zapojením študentov do autentickým príležitostí na miestnej, národnej a globálnej úrovni.

Prostredia na vzdelávanie
Ak chceme kultúru vzdelávania, ktorá vytvára energiu, tvorivosť, zvedavosť, predstavivosť a inovácie, musíme vytvoriť
učebné priestory, v ktorých sa študenti cítia pri riskovaní bezpečne. Začína sa to tým, že učitelia zámerne vytvárajú pocit
príslušnosti niekam, kde záleží na každom hlase (názore), formuje sa empatia, pozorne sa načúva potrebám a záujmom
študentov. Úlohy sa členia tak, aby sa študenti cítili kompetentne.
Veľmi dôležité je aj fyzické prostredie – multidimenzionálne priestory, ktoré ponúkajú flexibilitu pre spoluprácu veľkých
a malých skupín, tiché miesta na reflexiu a poznávanie, aktívne oblasti pre skúmanie, zisťovanie, komunikáciu i dokumentáciu a bohaté zdroje, ktoré sú transparentne prístupné.
Zvyšovanie transparentnosti stien triedy neznamená len prepracovanie priestoru. Vyžaduje si to bilanciu spôsobov, ako sa
môžeme spájať vo vnútri aj mimo triedy. Keď sú študenti zapojení, začnú sa spájať v škole aj mimo nej a učenie bude mať
nepretržitý charakter.

Využitie digitálnych technológií
Keď prechádzame od požiadavky konzumovania vedomostí študentmi k požiadavke vytvorenia a používania svojich riešení
problémov v skutočnom svete, práve digitálny svet umožňuje spoluprácu a multimodálnu komunikáciu, nové spôsoby vytvárania a zdieľania nových poznatkov a príležitosti na rozširovanie , urýchlenie a spájanie študentov a učenia. Efektívne
využitie digitálnych technológií umožňuje deep learning bez ohľadu na geografické umiestnenie alebo dennú dobu a podporuje schopnosť študentov prevziať kontrolu nad svojim vlastným učením v rámci aj mimo stien triedy.

Pedagogické postupy
Kritický pohľad na najefektívnejšie stratégie výučby nám pomáha vybrať tie, ktoré majú najväčší vplyv. Nejde o vyhodenie
toho, čo už vieme; ide o nasadenie novej optiky na mnoho efektívnych pedagogík, ktoré sú pre deep learning naďalej
nevyhnutné. Ide zároveň o odstránenie zastaraných, neúčinných. Tieto modely najčastejšie vyžadujú, aby učiteľ prevzal úlohu
aktivátora, čo študentom umožňuje prejaviť sa a prevziať zodpovednosť za svoje učenie.
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Príloha 3 Pokyny a výzvy
Jedným zo spôsobov, ako môžu učitelia začať navrhovať program deep learningu, je zvážiť podnety a výzvy uvedené
v nasledujúcej šablóne. Tieto výzvy nám umožňujú zamerať sa na najkritickejšie dimenzie každého zo štyroch prvkov tvorby
vzdelávania..
Pedagogické postupy – zamyslite sa:
Kto je „zodpovedný“ za učenie sa?
Učenie, ktoré odráža potreby, záujmy a schopnosti všetkých študentov.
Autentické príležitosti na učenie založené na skutočných problémoch vo svete.
Učebné ciele a kritériá úspechu, ktoré sú jasné a všetci im rozumejú.
Rôzne hodnotiace stratégie a príležitosti.
Partnerstvá vo vzdelávaní – zamyslite sa:
„Hlas a voľba“ študenta pri výbere spôsobov učenia sa a/alebo prezentovania výsledkov učenia sa.
Jasné stratégie pre študentov, učiteľov a rodiny pre prácu v partnerstvách.
Vzdelávacie partnerstvá, ktoré presahujú rámec školy a riešia významné výzvy.
Aktívna participácia študentov a schopnosť rozhodovať a prezentovať sa ako prvky vzdelávacej príležitosti.
Jasné procesy spolupráce a opatrenia, ktoré zabezpečia, aby všetci partneri vedeli o úspechu
a hovorili o ňom.
Prostredia na vzdelávanie – zamyslite sa:
Príklady toho, ako fyzické a sociálno-emočné prostredie podporuje študentov a učenie sa.
Interaktivita medzi prostredím a študujúcimi.
Pozitívna klíma a kultúra pre učenie.
Úroveň aktivity študentov.
Prostredia, ktoré zahŕňajú autentické, skutočné a virtuálne prvky.
Využitie digitálnych technológií – zamyslite sa:
Technológia sa využíva na viac než len na automatizáciu alebo spotrebu.
Využitie technológií, ktoré zodpovedá individuálnym potrebám, prístupom a schopnostiam
študentov.
Využitie technológií na urýchlenie deep learningu.
Technológia umožňujúca učenie sa kedykoľvek a kdekoľvek v režimoch prispôsobených individuálnym a skupinovým potrebám.
Technológia používaná na spájanie, zdieľanie, podporu a definovanie nových poznatkov, procesov, partnerstiev a inovácií v rámci vzdelávacej skupiny i mimo nej.
Copyright © 2018 by Education in Motion (NPDL). Všetky práva vyhradené. Dive into Deep Learning: Tools for Engagement od Joanne Quinna, Joanne McEachen, Michaela
Fullana, Mag Gardnera a Maxa Drummyho. Thousand Oaks, CA: Corwin, http://www.corwin.com.
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Príloha 3 Prepojenie deep learningu, pohody a rovnosti
Harvardská univerzita vyvinula nástroj (http://exploresel.gse.harvard.edu/), ktorý nám umožňuje spojiť a preskúmať až
40 najvyužívanejších a najuznávanejších modelov SEL (Social and emotional learning = sociálno-emočné učenie). Harvard
identifikoval šesť sfér spoločných v týchto 40 rámcoch: kognitívna, emočná, sociálna, hodnotová, sféra perspektív a identity.
Tento nástroj nám umožňuje porovnávať rozsah, v akom sa každý rámec zameriava na tieto domény a poskytuje spoločnú
platformu pre analýzu.
Pri použití nástroja Harvard Explore SEL jasne vidieť, že globálne kompetencie NPDL sú dobre zastúpené vo všetkých 6 sférach identifikovaných Harvardom. Najviac je najväčším pokrytá emocionálna, sociálna a hodnotová sféra.
Skutočne môžeme povedať, že naše globálne kompetencie dôkladne pokrývajú VŠETKY sféry Harvardu, na rozdiel od mnohých zo 40 analyzovaných modelov.

NPDL pokrytie v 6 sférach Harvardu

Silným derivátom v práci NPDL je, že tieto sféry SEL sú zakomponované do 6 globálnych kompetencií a nástrojov vodcovstva.
Pohoda a sociálno-emočné učenie sa tak riešia súčasne s učením na všetkých úrovniach synergickým spôsobom.
Analyzovali sme aj dimenzie CASEL s globálnymi kompetenciami a dimenziami NPDL.
Existuje silné spojenie medzi globálnymi kompetenciami a dimenziami NPDL a kompetenciami CASEL. Pre každú z piatich
kompetencií CASEL existujú priame korelácie s najmenej štyrmi globálnymi kompetenciami NPDL prostredníctvom ich subdimenzií. To naznačuje, že globálne kompetencie integrovaným spôsobom pokrývajú kompetencie CASEL. Keď výslovne
navrhujeme, aby sme sa venovali a rozvíjali globálne kompetencie, v skutočnosti aktivujeme v triede SEL. Všimnite si, že
komunikácia a spolupráca sú základom vo všetkých kompetenciách CASEL.
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Medzi modelom CASEL a modelom, ktorý používa OECD, existujú silné väzby (na základe Veľkej päťky zručností použitých
v ich štúdii sociálnych a emocionálnych zručností)20. Môžeme s istotou tvrdiť, že Globálne kompetencie pokrývajú aj SEL
model OECD.
Silným diferenciátorom v práci NPDL je, že kompetencie SEL sú neodmysliteľné pre všetky vrstvy rámca NPDL - sú začlenené
ako súčasť systému - jazyk, myslenie a konanie už od najnižšej triedy prostredníctvom pedagogickej praxe a vedenia školy
a systému.

Naša rubrika Školské podmienky, a najmä dimenzia
spolupracujúce kultúry, rozpracúva podmienky, ktoré sa
kombinujú na podporu SEL - reflexívna prax, spolupráca,
rozvoj kolektívnych kapacít, transparentnosť, činnosť zameraná na potreby a silné, zmysluplné vzťahy.

Dimenzia vodcovstva rubriky Školské podmienky taktiež
zdôrazňuje potrebu zámerného rozvoja ostatných ako
lídrov a zapojenia študentov, rodiny a komunity do učenia
a vplyvu naň.

Na úrovni okresov táto téma opäť zachytáva význam
vodcov, ktorí slúžia ako tvorcovia kultúry, rozvíjajú spoločný účel, porozumenie a spolupatričnosť, ako aj vodcovských schopností. Okresy využívajú výzvy ako príležitosť na zvýšenie výkonov.
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Príloha 4 Slovník pojmov
Učenie na prvom mieste
Online Learning: Online učenie je učenie, ktoré využíva výlučne digitálne nástroje.
Distance Learning: Dištančné učenie sa deje vtedy, keď učitelia, žiaci a triedy sú oddelení a používajú arzenál prístupov
vrátane on-line prístupu obyčajne na veľké vzdialenosti.
Remote Learning: Pojem učenie sa na diaľku sa zaviedlo na opis mimoriadnych opatrení pri presune vyučovania z fyzického
prostredia škôl do domácností s on-line a off-line spôsobmi práce.
Blended Learning: Zmiešané učenie zahŕňa kombináciu učenia tvárou v tvár a digitálnu skúsenosť obyčajne realizovanú ako
časť vyučovania v prostredí triedy.
Flipped Learning: Prevrátené učenie je pedagogický prístup, ktorý prevracia tradičný spôsob vedenia vyučovania učiteľom. Odovzdáva zodpovednosť žiakovi. Žiak dostáva materiál a zaoberá sa ním ešte pred vyučovaním v triede prostredníctvom videa/tutoriálov sprístupnených on-line.
Hybrid Learning: Hybridné učenie je hybridným (zmiešaným) prístupom, ktorý stavia na úspechu prevráteného, zmiešaného,
diaľkového, dištančného a on-line učenia sa so zámerom vytvoriť vzdelávanie zamerané na učiaceho sa, ktoré je dôkladne
personalizované, relevantné a aktivizujúce.
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