Tým: Athlon

Členové:

Kontakt:
Výzva: Efektivnější, lepší, zábavnější on-line výuka
Shrnutí: Webová stránka, která může pomoci žákům s pochopením učiva a přivydělání si
peněz.

V našem aktuálním školním systému žáci často nedávají pozor a učitelé již nemají trpělivost
to neustále opakovat. Proto jsme přišli s nápadem, motivací pro žáky, kteří látku zvládají
bravurně a záchranou pro ty, kteří tolik nevynikají. Z několika statistik jsme zjistili, že mnoho
studentů se motivuje penězi, avšak by nebylo možné platit všem vynikajícím žákům za
doučování těch horších, proto jsme přišli s naším nápadem. Náš nápad je vytvořit všeobecné
fórum pro všechny žáky. Žáci se zde mohou navzájem vzdělávat a zároveň nacházet nové
přátele z jiných škol. Pokud žák zaspal nebo pořádně nepochopil látku, a nemá nikoho
v blízkém okolí kdo by mu to vysvětlil, tak přichází na řadu náš web. Princip našeho webu je:
Žák se přihlásí pomocí svých údajů na stránku. Zde může najít či vytvořit požadavek pro
doučovací kurz za zhlédnutí reklamy (to vytvoří nějaký příjem) v tomto kurzu může
specifikovat datum, do kdy to potřebuje mít vysvětleno, a jelikož vyučovací osnovy v České
republice jsou si víceméně podobné, tak tento problém může sdílet vícero žáků, kteří se
mohou přihlásit do stejného kurzu za zhlédnutí reklamy. Když je požadavek pro kurz
zhotoven, přichází na řadu doučovatel (další žák), který látce rozumí a může ji vysvětlit.
Pokud by se doučování líbilo více jak 80 % účastníků kurzu, tak doučující obdrží část z tržby
reklam pro jeho kurz. Pokud se žádný doučovatel nepřihlásí, tak účastníci kurzu mohou
zhlédnout další reklamu, aby zvýšili možnou finanční odměnu a tím by se doučování stalo
lákavější. Určitě vás zajímá, proč by někdo měl dávat své reklamy na náš web. Důvod je
jednoduchý, při úspěchu tohoto webu se zde bude nacházet jedna velká cílová skupina. Proč
si myslíme, že je náš nápad dobrý? Jakýkoliv žák může poprosit o pomoc dalších 300 tisíc
studentů (statistika z roku 2018) a ne pouze jednoho učitele. Tato webová stránka bude mít
budoucnost i mimo pandemii, protože problémy studentů nikdy nekončí. Zatím jsme stihli
vytvořit web platformu, kam bychom chtěli v budoucnu implikovat systém bezplatného
doučování, protože i sami se setkáváme s tímto problémem. Myslíme si, že tento projekt by
mohl zdvihnout vzdělanost v České republice.

