Vzdělávání na dálku přináší zmatky v pojmech
ONDŘEJ NEUMAJER
Máte pocit, že víte, o čem se hovoří, když se řekne vzdělávání na dálku, distanční
vzdělávání, hybridní výuka či offline výuka? Před březnem 2020 ležely tyto pojmy na okraji
zájmu většiny učitelů, dnes je slýcháme každodenně. Před rokem ovšem označovaly něco
jiného než dnes.
Čím jsem starší, tím intenzivněji vnímám, jak je důležité pojmenovávat věci a okolnosti kolem
nás přesnými jmény. Zejména v době sociálních sítí a mediální nadprodukce, kdy má každý
možnost se ke všemu veřejně vyjadřovat, se množí situace, že samotný pojem je jediná
informace, kterou o problému daná osoba má. Pokud tedy pojem pregnantně nevystihuje to, co
má, a není dostatečně intuitivní, často pak hovoříme stejnými slovy, ale o trochu jiných věcech.
Jenže adekvátní řešení problémových situací jsou na přesném popisu a identifikaci problému
zcela závislá. Zejména ve vzdělávání a školství by nám na adekvátní terminologii mělo záležet.
Proto jsem se pokusil v následujícím textu shrnout několik významových posunů v pojmech,
které souvisejí se vzděláváním na dálku, se kterými se v době nouzového stavu setkáváme
skutečně každý den.

Opravdu ve školách probíhá distanční výuka?
Do školského zákona přibyl o letních prázdninách nový paragraf, který stanovuje pravidla při
omezení osobní přítomnosti žáků ve škole tím, že nařizuje školám poskytovat vzdělávání distančním
způsobem. Ve skutečnosti ale ve školách od března 2020 probíhá proces, který je v zahraničí
označován jako nouzová distanční výuka (emergency remote teaching) (Hodges et al., 2020).
Jak upozorňuje odbornice na tuto oblast Lucie Rohlíková ze ZCU (Rohlíková, 2020), distanční
vzdělávání charakterizuje samostatné studium, a proto je silně závislé na didakticky kvalitním
návrhu materiálů, které musejí nahradit interaktivitu mezi žákem a vyučujícím běžnou
v prezenční výuce. Jenže tyto studijní opory nebyl čas v podmínkách základních a středních škol
vzhledem k rychlosti nástupu pandemie připravit. Navíc na takové aktivity výrazně odborného
charakteru nebyli učitelé ve svém předchozím vzdělávání cíleně připravováni.
Charakteristikou nouzové distanční výuky je náhlé, dopředu nejisté zahájení, neustálá
proměnlivost vzhledem k epidemické situaci, nedostatek času vše předem bezchybně připravit
či různorodé domácí zázemí žáků, které může škola ovlivnit jen omezeně. Snahou učitelů tak
nejsou robustní vzdělávací podmínky, ale spíše poskytnout dočasný nouzový přístup k výuce
a zajistit její podporu způsobem, který lze rychle nastavit a spolehlivě provozovat během
mimořádných okolností.

Nouzová distanční výuka, kterou dnes mnozí musíme pod vlivem okolností se svými žáky
a studenty provozovat, není běžná distanční výuka, jak ji známe například z terciárního
vzdělávání na vysokých školách.

Vzdělávání na dálku videokonference
Nedostatek didaktických zkušeností s výukou na dálku vyústil ve zkratkovité, ale převažující
přesvědčení velké části populace, že online výuka probíhá prostřednictvím videokonferencí.
Tento význam navíc přiživují prodejci digitálních technologií, kteří přispěchali s mnoha typy
techniky, jež mohou synchronní a hybridní výuku efektivně podporovat. Kvalitní vzdělávání
realizované v situaci, kdy jsou žáci fyzicky odděleni od svých učitelů, by ale mělo
videokonference, tedy synchronní formu propojení učitele se žáky v reálném čase, využívat jen
jako doplněk. Těžiště vzdělávání by mělo spočívat v asynchronní výuce, která je organizována
a řízena v nějakém za tímto účelem provozovaném systému. Nejčastěji půjde o programy
kategorie Learning Management System (LMS), jako je Moodle či Google Učebna (Google
Classroom), případně o systém na podporu spolupráce, jako je Microsoft Teams.
Provozování videokonferencí je pro žáky extrémně náročné — především na udržení pozornosti
a schopnost se soustředit, ale také na potřebné digitální kompetence (zejména u mladších dětí)
či na domácí zázemí, které kromě digitálního vybavení vyžaduje také v daný okamžik klidný
koutek v domácnosti, nevyrušování od sourozenců... Často při hromadných videokonferencích
převládá instruktivní výuka, a tím pádem uniká příležitost rozvíjet dovednosti, které naopak
asynchronní vzdělávání rozvíjet může. Jedná se například o dovednost řídit si vlastní učení,
plánovat jej, ovládat vlastní motivaci, zvládat neúspěchy, stanovit si vlastní tempo, učit se z
vlastních chyb, pracovat na vlastních projektech... Prostě více individualizovat.
O náročnosti videokonferencí pro účastníky jsou přesvědčeni i autoři metodiky MŠMT, když
doporučují, aby synchronní výuka u žáků druhého stupně ZŠ nepřesahovala tři vyučovací hodiny
za sebou. Bohužel nikde není uvedeno, na základě čeho toto doporučení odvozují. Pedagogickopsychologické výzkumy na toto téma totiž hovoří spíše o kratší době, po které přínos technologií
pro žáky této věkové kohorty klesá. Samo ministerstvo pro pořádání vzdělávacích programů
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) stanovuje „(. ..) průběh webináře
v rozsahu nejvýše 90 minut s minimálně hodinovou přestávkou mezi jednotlivými bloky”.
Videokonference ke vzdělávání na dálku rozhodně patří, spíše ale jako jeho doplněk. Nejvhodnější je,
pokud výuka probíhá oběma způsoby. Videohovor mezi učitelem a žáky by neměl sledovat pouze
vzdělávací rozměr, ale i sociální, psychologický a v některých případech i terapeutický.
Byla by velká chyba, kdybychom si vzdělávání na dálku spojovali pouze s hromadnými
videokonferencemi. I jejich výukové využití může být značně efektivní. Společně se svými kolegy
z neziskové organizace Učitel naživo jsme na základě svých pedagogických zkušeností získaných
ve výuce sestavili doporučení pro učitele pro pořádání výukových videokonferencí.

