Situace kolem karantény v jarních měsících roku
2020 odstartovala diskusi a dynamický růst poptávky po
srozumitelné metodické koncepci online vzdělávání
v České republice. COVID-19 vedl k jistému laickému
i odbornému „procitnutí“ a v reakci na něj vzniká idea
platformy StudentGate.com.
Cílem StudentGate je být unikátní online volně dostupný prostor sdružující výukové
materiály vytvářené a evaluované učiteli a akademickými odborníky. Primárním přínosem
portálu bude komplexně zpracovaná metodika, která hledá inspiraci v zahraničí a reaguje na
stále akutnější potřebu inovovat české, a také i zahraniční školství. Změnu budou realizovat
sami pedagogové z praxe. Učitelé sami vytvoří obsah portálu.
StudentGate je živá platforma, která si klade za cíl sdružovat a zprostředkovávat
zahraniční i tuzemské akademické zdroje vhodné k výuce. StudentGate rovněž podporuje
netradiční formy vzdělávání prostřednictvím videí, podcastů, e-knih, audioknih, historických
pramenů, filmů i beletrie. Zastaralý, neefektivní a rutinní frontální výklad by měl být nahrazen
interaktivní výukou, založenou na kvalitní nabídce variabilních materiálů od učitelů pro
učitele. StudentGate usnadní pedagogům přípravy do hodin a dá jim tak čas na tolik potřebný
individuální přístup ke studentům.
Hlavním přínosem portálu je dynamická kooperace
pedagogických pracovníků na všech vzdělávacích stupních.
Klíčová je pro nás spolupráce se zahraničními subjekty,
která českému školství všeobecně zoufale chybí. Platforma
podporuje bilingvální vzdělávání a učební materiály,
mezioborové i přeshraniční přesahy a alternativní způsoby
výuky.

StudentGate bude pracovat s inovativním a intuitivní vyhledáváním umožňujícím
rychle najít adekvátní materiál dle mnoha kritérií včetně klíčových slov, vyučovacího
předmětu, mezioborového tématu, typu materiálu nebo autora. Vložení materiálu bude
snadné, rychlé a intuitivní.
Profil učitele navíc bude umožňovat evaluovat a vkládat materiály, dostávat na mail
novinky z dění v portálu, vytvářet třídy, zadávat úkoly a ukládat si oblíbené materiály do
„šuplíku“. Učitel bude moci online zadat práci či test celé třídě nebo jen jednotlivým žákům.
K dispozici pak bude mít všechny typy materiálu vložené do StudentGate. Studenti mohou
svou práci plnit přímo ve StudentGate nebo ji vyplněnou odevzdat. Učitel bude mít zajištěnou
kontrolu včasného odevzdání a bude moci práci ve StudentGate rovnou hodnotit.

Neodmyslitelnou součástí koncepce portálu je
propojení

s dalšími

vzdělávacími

projekty

a institucemi. StudentGate přehledně a na jednom
místě bude zprostředkovávat prodej kvalitních
tištěných a elektronických studijních materiálů od
různých českých i zahraničních prodejců a vydavatelů
za poplatek.

Dále bude možné přes StudentGate realizovat online doučování. Komplexní správu
lekcí budou mít učitelé a studenti ve svém profilu. StudentGate bude zprostředkovávat
doučování a inzerci lekcí učitelů za poplatek. Bude možné také zpoplatnit některé studijní
materiály, dle podmínek autorů.

