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Jak „přinutit“ žáky psát hmatově a na jakých klávesnicích?

To jsou otázky, které padaly na všech seminářích, které jsem lektorovala v STÚ. Přiznám se,
že mi při slově „přinutit“ vždycky naskočila husí
kůže a musela jsem zhluboka dýchat, protože se
nepovažuji za Cerbera, ale za kantora, který doprovází své studenty na cestě – v tomto případě
k dovednosti ovládnout klávesnici desetiprstovou
hmatovou metodou. A k tomu je nemohu nijak
donutit. Měli by v prvé řadě pochopit, k čemu je to
dobré a proč to chtějí, případně nechtějí umět.

a kláves funkčních. Pro výuku psaní všech prvních ročníků používáme pouze jednu učebnu, a ta
je vybavena těmito slepými klávesnicemi. Pokud
zůstává ještě nějaká hodina k dispozici, pak se na
slepých klávesnicích učí také druhé ročníky.
V počátcích výuky mají studenti k dispozici
rozložení kláves v papírové podobě, případně
mohou nahlédnout na vyřazené klávesnice
s označenými klávesami. To proto, aby
se mohli pohodlně přihlásit do sítě. Pak

Většina z nás, vyučujících, asi zná použití
„velké krabice od bot“, kterou se zakrývala klávesnice studentům, dívajícím se na prsty. Někdy
se těmto studentům věšela na krk čtvrtka tuhého
papíru, která jim zabránila vidět na prsty. Učitelé,
kterým se tyto metody zdály příliš ponižující, se
občas odhodlali k zamalování kláves barvou či
k jejich přelepení leukoplastí. S příchodem elektronických psacích strojů se dívání na prsty řešilo
většinou tak, že se přehazovaly jednotlivé klávesy
v řadách, na správném místě zůstala pouze písmena „f“ a „j“.
My používáme jinou metodu. Zaručuje všem
žákům stejné podmínky a nikoho nijak nevyděluje a neoznačuje. Našli jsme firmu, která nabízí
klávesnice „slepé“, tj. zcela bez potisku kláves,
případně pouze s potiskem numerické klávesnice

je naučíme „vytáhnout si“ k tomuto účelu klávesnici na obrazovku (Start – Programy – Příslušenství – Usnadnění – Klávesnice na obrazovce).
Nikdo se necítí být diskriminován „krabicí“ či něčím podobným, všichni jsou na tom stejně, ať se
dívají na prsty jak chtějí, nic neuvidí. A nám vyučujícím odpadá ona hlídací funkce.
Pokud jde o výběr klávesnice, doporučuji vybrat takovou, která má klávesu „Enter“ v podobě velkého obráceného písmena „L“, klávesu
„Backspace“ dlouhou asi jako dvě běžné klávesy
a nemá mezi levým přeřaďovačem a ypsilonem
žádnou klávesu. Pokud tam klávesa je, je možné
ji z písařských klávesnic trvale odstranit (viz obrázek). Zabráníme tím spoustě chybných hmatů.
Ing. Daniela Schudichová
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