
Aj keď je to v mnohých rodinách náročné, snažte sa nájsť 
v domácnosti miesto, kde bude mať dieťa osobný priestor, kde sa
môže venovať učeniu (vrátane online výučby).

Vytvorte deťom priestor pre učenie

Počas online výučby by mali mať deti vypnuté ostatné zariadenia
(mobil, televízor a pod.). Ideálne by mali byť v miestnosti samé, ak to
nie je možné, treba v čase online vyučovania minimalizovať rušivé
prvky.

Snažte sa obmedziť rušivé prvky

Ak to učiteľ/učiteľka vyslovene nepožaduje, nebuďte prítomní, keď
majú deti online vyučovanie. Buďte na blízku, keby Vás potrebovali
napr. pri riešení technických problémov. Vyučovanie nesledujte 
a nezasahujte doň. Dôverujte svojim deťom a ich učiteľom a učiteľkám.

Podporujte, nekontrolujte

Odporúčania pre rodičov

Učíme (sa) 
online

Pre všetkých je situácia s online výučbou nová. Deti prirodzene testujú
hranice a spoznávajú metódou pokus-omyl, čo sa v online prostredí smie
a čo nie. Pomôžte deťom pochopiť, že nevhodné komentáre 
a emotikony v konverzácii (chate) sú rovnako zraňujúce ako nadávky 
a urážanie „naživo“. Alebo že nahrávanie a fotografovanie ostatných
počas hodiny bez ich súhlasu je závažným porušením ich práv.

Učte deti pravidlám korektného správania 
v online prostredí

Aj keď sa deti učia z domu, sú školské povinnosti predovšetkým ich
zodpovednosťou. Nerobte za ne veci, ktoré zvládnu samé (a v škole
by ich robili bez Vašej pomoci).

Veďte deti k samostatnosti

Ak máte otázky či výhrady k tomu, ako učitelia a učiteľky učia,
obráťte sa na nich a diskutujte, ponúknite pomocnú ruku. Na tento
spôsob vyučovanie neboli učitelia a učiteľky cielene pripravovaní 
a spoločne s deťmi hľadajú cestu, ako si s touto situáciou poradiť.
Vaša podpora a pochopenie im určite pomôže.

Namiesto kritiky diskutujte

Rodičia ani deti by sa nemali spoliehať na to, že online vyučovanie
je „niečo navyše“. Ak máte v rodine podmienky na to, aby sa dieťa
online vyučovania zúčastnilo, podporujte a motivujte ho k tomu,
aby sa aktívne zapájalo.

Motivujte deti, aby sa zúčastňovali online
výučby

"Čoskoro budú knihy v školách zastaralé... Možno sa bude každé
odvetvie ľudského poznania vyučovať pomocou filmov. 

Náš školský systém sa za desať rokov úplne zmení."

(Thomas Alva Edison, 1913)
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