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Změna je trvalý stav
V době všudypřítomných masmédií šířících informace čtyřiadvacet hodin denně, v době sociálních
sítí, soﬁstikovaných technologií i online přístupných vzdělávacích zdrojů může působit tradiční
škola jako skanzen, který zakonzervoval podobu
vzdělávání v druhé polovině 19. století, jelikož současnou podobu školství stále udává ExnerBonitzova reforma z roku 1849. Co na tom, že od té
doby vznikla psychologie, která například ukazuje,
že odměny i tresty poškozují vnitřní motivaci?
S úspěchem bývají ignorovány i poznatky neurokognitivních věd, které poukazují na to, že tradiční
třída je nevhodným prostředím pro učení. Řada škol
si s těmito poznatky příliš neláme hlavu a raději ji
strká do písku, doufajíc, že se jedná o módní trend,
který odezní. Ale potřeba inovovat stávající vzdělávání je více než to, je to nutnost, kterou přináší
vývoj poznatků i měnící se svět, do kterého dnešní
děti vyrůstají, a nikdo z nás jim neumí říct, co je
v něm bude čekat. Můžeme však s jistotou tvrdit, že
to nebude stejný svět, jaký po škole čekal jejich rodiče, a už vůbec nebude podobný tomu v devatenáctém století. Lze však předpokládat, že se bude jednat o svět, v němž se změna stane trvalým stavem,
a proto by se měla začít měnit i škola. Na následujících stranách najdete inspirativní příklady škol
a osobností, které si tuto potřebu inovací ve vzdělávání uvědomují i ji aktivně iniciují.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za sebe
i své kolegy ve Sciu podnětné čtení.
Markéta Majerová
Šéfredaktorka
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5 zajímavostí ze světa
vzdělávání
Dánsko mění systém ﬁnancování vysokých škol
Dánské ministerstvo pro vědu a vzdělávání představuje transformaci současného systému ﬁnancování vysokých
škol, které dosud získávaly peněžní prostředky dle počtu absolventů. Nový
systém má být podle ministra Lunde Larsena založen na třech kritériích – kvalita
nad kvantitou, počet absolventů, kteří získají práci, a mechanismus zaručující regionalitu, tzn. aby byla produkce absolventů zaručena napříč všemi dánskými
kraji.

Emoční inteligence se dá naučit
Anna Tyzack popisuje americký program zaměřený na výuku emoční inteligence. Program RULER zaznamenal
velké úspěchy ve Spojených státech, kde
trpí úzkostí zhruba každý pátý adolescent. Po zavedení programu školy uváděly méně šikany a lepší studijní
výsledky dětí. Stát se součástí programu
může učitel už po čtyřdenním školení na
Yaleské univerzitě. Program doporučuje
pracovat např. s „náladometrem“
i „listinou nálad“, která stanoví, jak se
chtějí členové domácnosti (třídy, školy)
spolu cítit.

Finské školství by mělo být inspirací
pro další země
William Doyle popisuje ﬁnský vzdělávací systém, který podle něj porušil
všechna pravidla vzdělávání a tím
vytvořil špičkové školství. Namísto kontroly, soutěžení, stresu a standardizovaného testování vidí ve Finsku učitele
zkoušet spíše vřelost, spolupráci a vysoce profesionální učitelské povzbuzení
a hodnocení. Samotní ﬁnští učitelé také
nejsou svázáni byrokratickou zátěží
nebo nadměrnými nařízeními, naopak
mají svobodu vzdělávání inovovat a jsou
podporováni v experimentech s novými
přístupy, které vedou ke zlepšení učení.

Wellbeing ve školách

Role učitele se mění

Na jednání Světového summitu Inovace
pro zdraví byla představena zpráva věnovaná duševnímu zdraví dětí a jejich dobrému životnímu rozpoložení. Podle té
v průměru každé desáté dítě trpí pocity
úzkosti a deprese. Dle zprávy by „dovednostem pro život“ měla být věnována
stejná pozornost jako čtení a psaní.
Zpráva obsahuje 10 bodů, na které je
třeba se soustředit: 1. komunitní strategie
– každá komunita by měla mít plán, jak
pečovat o dobré životní rozpoložení dětí,
2. rovnost při posuzování – stejnou
pozornost věnovat dětem s mentálním
i fyzickým znevýhodněním, 3. univerzálnost – zdravotníci musí být školeni na
pomoc v široké škále případů, 4. profesionálové – je třeba připravovat dostatečný
počet odborníků, 5. škola pro wellbeing –
cílem každé školy by mělo být dobré
životní rozpoložení dětí, 6. měření –
školy sledují wellbeing žáků, 7. kurikulum obsahující výuku dovedností pro
život, 8. příprava učitelů – učitelé by měli
sledovat a podporovat dobré rozpoložení
žáků, 9. využití mobilních zařízení,
10. cíle udržitelného rozvoje – měly by
zahrnovat odkazy na fyzické a duševní
zdraví.

Učitelé by měli žáky primárně naučit učit
se. Proto si sami nejdříve musí ujasnit
proces učení, aby mohli žáky vést a učit
je potřebné strategie a postupy. Tipy pro
učitele jsou následující: 1. explicitně
popište a zaznamenejte metakognitivní
proces při učení, 2. předveďte a formulujte konkrétní kroky při učení, 3. zaznamenejte fáze vývoje produktu – produktem může být text, dovednost nebo
předmět, graﬁcké znázornění apod.,
4. uvědomte si iterativní charakter procesu učení – učení jako opakovaný
cyklus vytváření prototypu, testování
prototypu, chyba, úprava prototypu,
5. použijte a předveďte postup vlastní
evaluace – průběžně se zamýšlet nad
cílem a kvalitou procesu učení.
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Vzdělávání pro 21. století:
Gamiﬁkace soudobých dějin
Text: Bob Kartous

„Herní rovina se odehrává v současnosti, minulost je ve hře přítomná skrze osobní vyprávění, dobové dokumenty, osobní materiály (dopisy, deníky atd.) a interaktivní komiksy. Žáci ovlivňují, jakým způsobem a na co se
postav ve hře zeptají. Podle toho se dostávají k různým vrstvám příběhu, minulost jako takovou však ovlivnit
nemohou,“ říká Vít Šisler o multimediálním projektu Československo 38–89: Atentát, který přibližuje českým
dětem nedávnou historii společnosti, do níž se narodily. Projekt, unikátní i tím, že na něm spolupracovala
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Filozoﬁcká fakulta UK a Ústav soudobých dějin AV ČR, získal za svůj neotřelý
a vysoce profesionální přístup ocenění Eduína 2015.

Proč Československo 38–89? A proč
Atentát?
Nápad vytvořit výukovou hru o soudobých dějinách je poměrně dávného data,
zabývali jsme se jím už v roce 2006, kdy
jsme pracovali na simulaci Evropa 2045
(evropa2045.cz). To je strategická výuková hra, která přibližuje studentům problematiku mezinárodních vztahů, diplomacie a Evropské unie. Už tehdy jsme
plánovali udělat hru, která studentům
umožní prožít významné okamžiky našich nedávných dějin z různých úhlů pohledu. Inspirací pro nás byly podobné
hry ze zahraničí, např. dánské Global
Conﬂicts: Palestine nebo americká Mission US. K vlastní realizaci jsme se dostali až mnohem později a až poté, co
byla Evropa 2045 úspěšná ve školách.
Atentát je chronologicky první ze tří historických her, které jsme udělali, a zabývá se obdobím protektorátu. Další hry se

zabývají poválečným uspořádáním Československa, padesátými lety, Pražským
jarem a normalizací.
Vidíte ve vzdělávání v oblasti moderních dějin nějaký deﬁcit? Pokud ano,
čím si ho vysvětlujete?
V době, kdy jsme vývoj hry plánovali,
existovalo obecně málo materiálů pro učitele o soudobých dějinách. Ty, které byly
dostupné, se zaměřovaly především na
faktické události a prezentovaly minulost jako uzavřený soubor dat. Nicméně
za dobu vývoje se mnohé změnilo a objevilo se mnoho dalších projektů, které se
zaměřují na rozvoj kritického myšlení
a samostatné interpretace dobových událostí. Československo 38–89 tak vnímáme jako další možnost pro učitele, jak doplnit faktickou výuku jiným úhlem pohledu.

Projekt má neobvyklé výstupy. Můžete čtenářům prozradit, jaké žánry
a technologie jste využili a co z toho
vzniklo?
Československo 38–89: Atentát využívá
animovaný komiks, dobové záběry
a prvky počítačových her. Herní rovina
se odehrává v současnosti, minulost je ve
hře přítomná skrze osobní vyprávění, dobové dokumenty, osobní materiály (dopisy, deníky atd.) a interaktivní komiksy.

Chceme, aby se žáci skrze
herní situace stali aktéry
dobového dění.

Žáci ovlivňují, jakým způsobem a na co
se postav ve hře zeptají. Podle toho se dostávají k různým vrstvám příběhu, minulost jako takovou však ovlivnit nemohou.
Jednotlivé příběhy v simulaci vycházejí
z autentických vzpomínek a z historického výzkumu, ale konkrétní postavy v simulaci jsou ﬁktivní, stejně jako příběhy,
které pátrání po minulosti rámují. Příběhy jsou modelovány jako dějepisné poznávací situace, které mají studenty vtáhnout do děje a otevřít před nimi minulost
jako prostor pro kladení otázek. Co se
týče technologie, kolegové z Matfyzu vytvořili komplexní editor, který umožňuje
spolupráci historiků, výtvarníků, didaktiků a scénáristů. Jednotlivé scény hry
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jsme tak mohli skládat (většinou) bez většího zásahu programátorů.
Jakou ambici váš projekt má? Čeho
byste jeho prostřednictvím chtěli dosáhnout? Na koho cílíte a daří se cíl zasáhnout?
Hlavním cílem bylo podnítit ve studentech schopnost kritického myšlení a samostatného hodnocení historických pramenů. Hra samotná slouží pouze jako výchozí bod, klíčová je učitelem moderovaná diskuze ve třídě a reﬂexe toho, co se
ve hře odehrává. Chceme žáky vést
k tomu, aby se skrze simulované herní situace vžili do rozhodování aktérů dobového dění, aby porozuměli jejich motivacím a také možnostem a omezením
daným širším kontextem. V rámci hry se
žáci setkávají s různorodými postoji. Pohled na minulost není černobílý, ale směřuje žáky k tomu, aby jednání lidí posuzovali v širších souvislostech. Hlavní cílovou skupinou jsou tedy žáci a učitelé
středních škol, hra je ale v upravené,
méně didaktické verzi dostupná i široké
veřejnosti, ať již v digitální podobě, nebo
na DVD.
Získali jste nějaké reakce přímo od studentů, učitelů, veřejnosti? Co jste se
z nich dozvěděli?
Hru jsme během vývoje intenzivně testovali v různých školách, celkem ji během

vývoje vyzkoušelo 34 tříd po celé České
republice. Mezi každým testováním jsme
odstraňovali chyby, upravovali obsah
podle připomínek učitelů a žáků a vylepšovali metodiku. Hra a metodika jejího
využití tak nevznikla od stolu, ale utvářela se postupně na základě kritické zpětné
vazby. Hodnocení učitelů a studentů je
zatím výrazně pozitivní, studenti vnímají
hru jako atraktivní, oceňují, že jim umožňuje si danou dobu „lépe představit“ a přináší různé pohledy na minulost. Učitelé
na hře oceňují, že aktivuje studenty
během hodiny, motivuje je ke studiu daného období a vhodně doplňuje výklad
v hodinách dějepisu.
Projekt se zrodil ve velmi neobvyklé
kooperaci dvou vysokých škol a vědecké instituce. Jak k tomu došlo? Jak spolupráce probíhala? A jsou vaše zkušenosti přenositelné jinam, mohl by se
jimi někdo inspirovat?
Jádro týmu tvořili lidé, kteří se podíleli
na simulaci Evropa 2045, tedy lidé z Filozoﬁcké fakulty UK a Matfyzu. Do týmu
jsme v přípravné fázi zapojili historiky
z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
kteří byli zodpovědni za historický obsah
simulace. V různých fázích projektu na
hře pracovalo 25 lidí, od programátorů,
graﬁků, metodiků po historiky, animátory a zvukaře. Spolupráce nebyla vždy jednoduchá, každá skupina měla jiné představy a takříkajíc mluvila jiným jazy-

kem. Na výsledku jsou tyto různé pohledy znát a podle mě celému projektu výrazně prospěly. Naše zkušenosti jsou určitě přenositelné, už jen proto, že hlavní nástroj, editor, ve kterém jsme jednotlivé
hry sestavovali, je nyní k dispozici dalším subjektům, které by chtěly vyvinout
podobnou výukovou simulaci s jiným obsahem.
Kam má Československo 38–89 nakročeno? Budete projekt nadále rozvíjet? Jakým směrem?
Před nedávnem jsme zpřístupnili učitelům druhý díl simulace nazvaný Vnitřní
pohraničí, který se zabývá poválečným
uspořádáním Československa, odsunem
sudetských Němců, nástupem komunismu k moci a kolektivizací. Ve spolupráci
s norskou univerzitou v Tromsø nyní pracujeme na lokalizaci Atentátu do angličtiny. Zejména po vítězství v několika mezinárodních soutěžích máme několik vážných zájemců o využití anglické verze
hry pro výuku. Plně lokalizovaná anglická verze by měla být k dispozici v září.
Na podzim také plánujeme dokončit
druhý díl, Vnitřní pohraničí, ve verzi pro
veřejnost a vydat ho na DVD. Poslední
díl nazvaný Útěk, který se zabývá padesátými lety, Pražským jarem a normalizací, by se měl dostat do škol během tohoto roku, verzi pro veřejnost pak plánujeme vydat příští rok.
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Jak se vzdělávají budoucí lídři společnosti
Text: Denisa Beránková

Další inovace ve vzdělávání pochází z dílny slovenské mimovládní organizace LEAF. Ta usiluje o pozitivní změnu
ve společnosti prostřednictvím talentovaných mladých lidí, kteří mají potenciál vyrůst v budoucí osobnosti.
Proto je LEAF iniciátorem vzniku mezinárodní střední „boarding school“ LEAF Academy pro talentované
studenty od 14 do 19 let.

Velká vize
Na začátku stála otázka: Jak můžeme zvýšit kvalitu života ve střední Evropě?
LEAF Academy vznikla z přesvědčení,
že praktiky a chování většiny lídrů ve veřejném a soukromém sektoru ovlivňuje
společnost jako takovou. I malá skupina
lidí, pokud je angažovaná a přesvědčená,
může dosáhnout veliké změny. Ale jak se
dají vychovat podnikavé a charakterní
osobnosti v době rezignace nejen v oblasti školství?
Ředitel školy (Head of School) a absolvent Harvardu, Američan Chris Cheney
má více než 25 let zkušeností ve vzdělávání a vedení „boarding schools“ po
celém světě. „Ze zkušeností mohu říct, že
existuje mnoho škol po celém světě,
které mluví o lídrovství. Je ale jen málo
těch, které ho i cíleně vyučují a mají ho reálně zahrnuté v osnovách. LEAF Academy bude vyučovat podnikavé lídrovství
(entrepreneurial leadership), které bude
zahrnuté až v třetině učebních osnov.“
Velká víra zakladatelů ve středoevropský
region, který nevyužívá naplno svůj potenciál, a v jeho budoucnost udělala
z LEAF Academy mezinárodní školu určenou primárně pro talentované studenty
z Česka, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Polska. Za tím stojí myšlenka, že
pokud bude každý stát kopat jen za sebe,
nedosáhne takových výsledků, jako když
budeme hrát spolu jako tým za celý region.
Klíčem je podnikavé lídrovství
Střední škola s výukou v angličtině není
ničím výjimečným. LEAF Academy ale
nabízí více než angličtinu. Je to
„boarding school“ (škola s rezidentní ko-

munitou) a její hlavní tři pilíře tvoří vzdělání světové třídy, mezinárodní inspirativní komunita a sebeobjevování studentů. Cílem totiž není pouze poskytnutí kvalitního vzdělání světové úrovně, které
předurčí absolventy k úspěchu. Důležitou úlohou školy je i pomáhat studentům
rozvíjet jejich občanskou angažovanost,
morální hodnoty a podnikavé lídrovství.
Jednoduše řečeno, pomáhat jim najít

Lídrovství je ve 21. století
stále důležitější.

vlastní směřování podle toho, v čem jsou
dobří a co je doopravdy baví, a zároveň
co společnost potřebuje.
A co je vlastně to podnikavé lídrovství?
„Je to soubor dovedností, které pomohou
mladým lidem podívat se okolo sebe, po-

jmenovat zatím nenaplněné potřeby společnosti a ve spolupráci s dalšími lidmi
vymyslet způsob, jakým tyto potřeby naplnit,“ vysvětluje Peter Reťkovský, který
bude tento praktický předmět vyučovat.
„Studenti budou v týmech spolupracovat
s externími ﬁrmami, startupy a s neziskovými organizacemi na reálných projektech. Budou mít možnost vést vlastní studentské projekty, vyzkoušet si vedení jiných lidí, jejich rozvoj či koučování,“ pokračuje Peter, který žil a působil na
čtyřech kontinentech, pracoval v oblasti
ekonomické diplomacie, rozvoje lídrovství či podpory malých podniků.
Proč je vlastně lídrovství ve 21. století
tak důležité? Svět se postupně stává stále
komplikovanějším, propojenějším a globálnějším. Spolu s vymoženostmi moderní doby se ale i problémy světa staly
globálními. Řešení těchto výzev není jednoduché: je potřebné vnímat globální i lo-
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kální kontext dnešního světa, umět vést
i být veden, kriticky myslet, spolupracovat na celosvětové úrovni, vidět příležitosti k rozvoji tam, kde mnozí vidí překážky, a vytvářet podnikatelské i nepodnikatelské příležitosti nejen pro sebe, ale
i pro ostatní.
Inspirativní komunita jako zdroj
učení
Nejbližší okolí výrazně ovlivňuje vývoj
a celkové směřování člověka, především
pokud si sám není jistý, kterým směrem
se chce v životě vydat. Mnozí talentovaní
studenti postupně zlenivějí, protože jim
ve třídě stačí minimum úsilí, a oni i tak vynikají. LEAF Academy má ambici vytvořit komunitu nadaných studentů a jejich učitelů, ve které se budou vzájemně
motivovat, diskutovat a přemýšlet o budoucnosti, ale zároveň se i učit přemýšlet
o tom, jak tyto ambice zrealizovat.

po brzké intervence v případech, kdy student potřebuje pomocnou ruku v jakékoliv oblasti svého rozvoje
Vzdělání světové úrovně dostupné pro
každého
Ročně se na zahraniční školy hlásí stovky studentů s cílem získat kvalitní mezinárodní vzdělání. Cenou za kvalitní studium je ale velká vzdálenost, která dělí
školu a rodinu. Proto chce LEAF Academy poskytovat světové vzdělání, které
bude pro studenty ze středoevropských
zemí takřka „za rohem“, na Slovensku
v Bratislavě.
LEAF Academy bude mít status mezinárodní školy, což jí umožní realizovat
vlastní kurikulum inspirované ve světě
osvědčenými postupy. Studenti ji ukončí
mezinárodním diplomem AP, který je
uznávaný více než 600 univerzitami,
včetně těch nejprestižnějších.

„Boarding school je skvělým prostře-

Boarding school je skvělým
prostředím, ve kterém se
mohou vybudovat pevnější
vztahy.

dím, ve kterém se mohou vybudovat pevnější vztahy a zároveň se zabezpečí mentoring ze strany zapálených a odpovědných učitelů, kteří budou skutečně pozitivním příkladem pro studenty. Učení,
a obzvláště učení zaměřené na lídrovství,
hodnoty a sebepoznávání, se dotýká každého aspektu života. Boarding school
nám vytváří příležitost k růstu v těchto oblastech,“ vysvětluje ředitel Chris Cheney.
Život v rezidenční komunitě přispívá
k růstu studenta kombinací několika faktorů, důležitá je především rovnováha zábavy, regenerace a prostoru na osobnostní růst. Způsobů, jakými toho docílit, je
víc: od soutěží mezi studentskými rezidenčními týmy přes pravidelné neformální střetnutí s ostatními studenty a učiteli, výlety a sportovní aktivity rozvíjející týmového ducha a odolnost jednotlivce, společné snídaně, diskuze o životě až

Častou otázkou u kvalitního vzdělání
doma i v zahraničí bývá jeho ﬁnanční náročnost. Ačkoli je LEAF Academy soukromou školou a studium je zpoplatněné,
díky propracovanému systému stipendií
chce dát možnost studovat každému nadanému zájemci, který projde výběrovým procesem. Není totiž školou pro elitu, ale pro studenty, kteří mají předpoklad stát se budoucími osobnostmi společnosti, a to nezávisle na ﬁnanční situaci
jejich rodiny.

„Na Slovensku aplikujeme systém, který
funguje na školách v západní Evropě
a USA, a rodinné příjmy a výdaje tedy určují výšku stipendia. Zjednodušeně řečeno, každý talentovaný student si tak bude
schopný studium dovolit,“ vysvětluje
Matej Sapák, druhý z dvojice ředitelů
LEAF Academy (Principal), taktéž absolvent Harvardské univerzity.
Od září 2016 realitou
Takováto představa školy může znít
přímo utopicky. V září 2016 se ale stane
realitou. Měsíce plánování a inspirace
v zahraničí, rady od světových lídrů ve
vzdělávání, kteří tvoří poradní orgán
LEAF Academy – to vše přineslo svoje
ovoce. LEAF Academy na své stránce
www.leafacademy.eu avizuje přihlášky
z 18 zemí světa a první studenti už jsou
přijati. Možnost přihlásit se na LEAF
Academy je však pořád otevřená.
Jednou z přijatých je i Alexandra Galetová (16), která neskrývá svoje nadšení
z možnosti studovat na LEAF Academy:
„Taková možnost mě nadchla už v první
okamžik, kdy jsem se o ní dozvěděla. Nejvíc se těším na komunitu, na lidi, kteří
mají podobnou vášeň v srdci jako já,
a potom na projekty v týmech, diskuze
s učiteli, možnost zlepšovat se ve věcech,
které mě baví, stejně tak jako na samotný
(campusový) život.“
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21 idejí pro vzdělávání v 21. století
V minulém roce vznikla na
Pedagogické fakultě v Brně
studentská iniciativa Otevřeno,
která reaguje na stávající
podobu výuky a usiluje
o inovace v přípravě
pedagogů. Budoucí učitelé dali
dohromady tým, který
s fakultou začíná
spolupracovat na různých
projektech, snaží se posilovat
studentskou samosprávu,
organizovat akce a debaty
i připravovat změny výuky,
které stojí na následujících
principech.

1. reﬂexe při učení

2. smysluplný obsah

– systematicky pracovat s reﬂexí jako
nástrojem poučení z prožité zkušenosti
– pojmout reﬂexi jako obecný princip,
díky kterému můžeme trvale hledat
porozumění a zlepšení ve všech následujících oblastech.

– hledat a revidovat samotnou náplň
vzdělávání a učit to, co je opravdu důležité – stanovovat cíle s ohledem na
dnešní svět a zaměřit se na rozvoj obecnějších dovedností důležitých pro
úspěšný život.

6. kritické myšlení

7. citlivý přístup

– učit se odpovědnému utváření vlastních postojů a podporovat trvalé tázání
po smyslu věcí, vyjadřování pochyb
a konstruktivní kritiky, ujasňování cílů
a promýšlení proč se vlastně vůbec
vzděláváme.

– obrátit naši pozornost na člověka
a jeho prožívání – přistupovat k druhým
tak, abychom vzájemným respektem
a efektivní komunikací utvářeli zdravé
normy a sebevědomí, kladné vztahy
a sociální klima.

11. mezinárodní přesah

12. učení v souvislostech

– překročit hranice a učit se nahlížet na
věci z mezinárodní perspektivy – podporovat výjezdy do ciziny, posilovat
práci s cizími jazyky a celkově internacionalizovat studium v jeho formách
i obsahu.

– usilovat o porozumění tématům dnešního světa v jejich souvislostech a kontextu, učit se orientovat ve víru informací a médií, propojovat jednotlivé
obory a věnovat pozornost průřezovým
tématům.

16. zpětná vazba

17. propojení teorie
s praxí

– trvale hledat a hodnotit kvalitu výuky
a vzdělávání – učit se dávat a přijímat
zpětnou vazbu a nakládat s ní tak, aby
žákům a studentům pomáhala reﬂektovat jejich práci a aby rozvíjela úroveň
výuky samotné.

– přizpůsobovat výuku aktuálnímu
stavu poznání a podobě světa, reﬂektovat nejnovější poznatky, výzkum a inovace – učit se ve zkušenosti nacházet
teoretické koncepty a aplikovat je
v praxi.
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3. vysoké cíle

4. aktivizační metody

5. demokratické pojetí

– usilovat o vysokou laťku vzdělanosti
vnímanou jako celoživotní snahu na
sobě pracovat, učit se, dosahovat mistrovství ve svém oboru a rozšiřovat
svůj všeobecný rozhled.

– učit se vlastní zkušeností a vzájemnou diskusí – tvořit školu, kde učení
spočívá ve vlastní aktivní činnosti a efektivních vyučovacích metodách, nikoli
v pouhém poslouchání učitele.

– vést druhé k angažovanosti a podporovat v nich úsilí věci měnit – dát lidem
svobodu volby, umožnit spolupodílet se
na vlastním procesu vzdělávání a díky
zažití demokracie vidět smysl
v aktivním občanství.

8. vnitřní motivace

9. rozvoj kreativity

– podporovat vnitřní motivaci na místo
nástrojů té vnější – dokázat nadchnout
studenty pro pedagogické poslání, aktivizovat je v jejich studiu, aby sami
dovedli probouzet zájem o učení
a radost z poznávání.

– utvářet prostředí, které podněcuje tvořivost – stavět takové úkoly a výzvy,
které nabízejí různé způsoby řešení –
usilovat o otevřené myšlení, tvůrčí
postupy a hledání nových cestásledujících oblastech.

10. příležitost pro
všechny

13. společenská odpovědnost

14. spolupráce s okolím

– angažovat se v dění kolem nás a klást
důraz na občanský rozměr vzdělávání –
tvořit fakultu, jež přijímá spoluodpovědnost za okolní svět a se svými studenty
i sama o sobě se do něj aktivně zapojuje.

– hledat partnery a inspiraci a naslouchat reálnému světu – spolupracovat se
školami a s různými organizacemi, vést
studenty k účasti na zajímavých projektech a k všestranně obohacující otevřenosti.

– dávat šance všem lidem bez rozdílu,
hledat ideál inkluze respektováním individuality každého člověka, nacházet
v této otevřenosti obohacení a trvale přijímat rozmanitost jako žádanou hodnotu.

15. rozmanitost vzdělávání
– intenzivně se zamýšlet nad různými
podobami výchovy a vzdělávání ve
škole i mimo ni a nebát se inovací
a alternativ – tvořit svět, kde rozmanitost, jinakost a změna jsou vnímány
jako kladné hodnoty.

18. praktický nácvik

19. osobnostní rozvoj

20. výchovný rozměr

– průběžně se cvičit v učení a komunikaci a za základ pedagogické přípravy
považovat velké množství praxí, které
budou kvalitně reﬂektovány s cílem
porozumět zkušenosti a učit se od sebe
navzájem.

– zařazovat do výuky sebezkušenostní
aktivity, v nichž se člověk učí lépe
poznávat sám sebe a svůj proces učení,
komunikovat s druhými, zvládat negativní a rizikové chování a působit vůči
němu preventivně.

– pracovat s hodnotami, neomezovat se
na pouhou vzdělanost a pěstovat
v lidech slušnost, pokoru a smysl pro
morálku – formovat druhé k tomu, aby
usilovali být dobrým člověkem.

21. autenticita prostředí
– uvádět všechny ideje do praxe
vlastním příkladem školy – usilovat,
aby vliv sociálního a pedagogického
prostředí šel ruku v ruce s ideály i kurikulem a působil tak na budoucí pedagogy jako žádoucí vzor.

Smyslem iniciativy Otevřeno je usilovat
o zvyšování vzdělávacích kvalit Pedagogické fakulty MU, tak
aby co nejlépe připravovala své studenty pro pedagogickou profesi, ve které dokážou citlivým a efektivním přístupem zaujmout
své žáky pro učení a osobní rozvoj.
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Inovujme nejdříve svůj vztah k elitám
Text: Tomáš Hruda

vykládá zjevné nesmysly, a když se
někdo ozve, tak ho před celou třídou srovná. Jaký signál o budoucím světě tím vysíláme? Může se potom někdo divit, že
spousta dětí považuje školu jen za nutné
zlo a vzdělávání za proces, kdy se snažíme s co nejmenší námahou získat nějaký
papír?

Dle informací některých médií je v Norsku odebírání dětí národní sport. Tedy alespoň to platí u dětí cizinců. Neměly by se
spíše odebírat děti rodičům, kteří bez rozmyslu a jakéhokoliv předchozího průzkumu zapíší své dítě do nejbližší školy?
Může být rodič zodpovědný, pokud své
dítě zapíše, aniž se osobně přesvědčil, že
škola odpovídá potřebám dítěte a že nastávající třídní učitel je člověk na svém
místě? Co je horší, pohlavek, nebo devět
ztracených let a pokřivené vnímání světa? Těžko říct. Je to stejné jako se ptát,
zda je někoho lepší zmrzačit na tělě, nebo
na duchu. Nebojte se. Český stát děti neodebírá. Naopak, rodičům přikazuje, aby
děti zapsali do spádové školy, ať už je jakákoliv.
Situace v našem školství není vůbec dobrá. Rozdíl mezi deklarovanými cíli a skutečností je propastný. Největší zločin,
který pácháme na dětech, spočívá v tom,
že neustále slyší, jak je vzdělání důležité,
ale v praxi zažívají spíše memorování
a vyžadování poslušnosti. Co si pak asi
o celé společnosti myslí? Co si mají myslet o učitelích, kteří vyžadují tupé opakování, protože sami by si netrouﬂi o dané
věci diskutovat? Tohle má být ta nejdůležitější věc v životě? Tohle? Vždyť ta paní

Jakmile děti odrostou a ztratí přirozenou
úctu ke všem dospělým, je konec s veškerou autoritou. K tomu si ještě uvědomí, že na známkách vlastně taky nezáleží, protože dostat se dnes na nějakou
školu není žádný problém. Jak se pak můžeme divit, že na všechno kašlou a učitel
nemá žádnou autoritu? S obdivem pak
sledujeme učitele, kterým nervy deﬁnitivně ujely a toho smrada ručně srovnali.
To je ale naše dílo. Známkujeme, odměňujeme poslušnost, postupně spolehlivě
zabíjíme touhu poznávat.
Nejhorší je, že pokud ze školy děláme
nutné zlo, nemůže plnit i jinak nezastupitelnou úlohu prostoru pro upevňování
a sdílení společných hodnot a povědomí.
Můžete studentům vykládat co chcete.
Společný už je jen odpor. V době, kdy
i Google upravuje výsledky hledání dle
předchozích preferencí uživatele, je přitom sdílené povědomí o společných hodnotách velmi důležité. Dokonce důležitější než kdy předtím. Když budou všichni povinně opakovat stejné nesmysly,
žádné společné povědomí tím ale nevznikne. Potřeba někam patřit a pěstovat
sounáležitost s okolím tedy není jeden
z mála posledních argumentů pro zachování stávající situace, ale naopak úpěnlivým voláním po změně.
Takových popisů už tady bylo. A lepších.
Co s tím? Dvě věci je třeba „inovovat“
prioritně:
1) Inovovat svůj postoj k elitám a systému.
Nechci, aby naši zemi řídil bývalý řidič
autobusu jako ve Venezuele. To není

žádné elitářství. Jak asi může dopadnout
společnost, která do svého čela nevybírá
ty nejschopnější lidi s důvěryhodným životním příběhem? Obrovskou výhodou
demokracie je, že se do čela nemusí dostat jen bezpáteřní zoufalci. Je ale třeba
vytvořit adekvátní podmínky.
Nikomu nepřijde divné, že vrcholoví
sportovci a manažeři mají velmi nadstandardní příjmy. Podávají vyjímečné výkony nebo nesou obrovskou odpovědnost
a jsou schopni efektivně pracovat i pod
velkým tlakem. Proč totéž nedopřejeme
vedení státu? Proč mají všichni top manažeři vyšší plat než premiér? Dokonce násobně? Je řízení ČEZu nebo Českých
drah několikanásobně důležitější než řízení státu? Opravdu? Pokud si myslíme,
že politici mají příliš velké platy, tak si
ten chaos a nepotismus prostě zasloužíme. Je to opět jen naše chyba. Můžeme

Známkujeme, odměňujeme poslušnost,
postupně spolehlivě
zabíjíme touhu
poznávat.

prstem ukazovat kam chceme, ale je to
jen naše chyba. Pokud je to ale naše chyba, tak s tím také můžeme něco dělat.
Zaslouží si všichni poslanci svůj plat?
Mnozí ne, dokonce většina ne. Ale i tak
jsou platy poslanců směšně nízké. Odměna musí být nastavena na ty nejlepší,
jinak je nebude přitahovat. V mezidobí je
třeba akceptovat, že ne všichni si ji zaslouží. Je to spravedlivé? Ne, ale je to jediný způsob, jak zajistit, aby se tam postupně dostali i ti, o které nám opravdu

jde a kteří tam patří.
A co učitelé? Nemělo by platit totéž? Samozřejmě. Každý známe nějakého učitele, který nároky tohoto povolání nesplňuje, dokonce se jim ani neblíží. Mnozí dokonce neví, co je Khanova akademie,
neumí dostatečně anglicky a nikdy neabsolvovali žádný kurz např. na Courseře
nebo jiný MOOC. Jak může naše děti na
budoucnost připravovat někdo, kdo sám
nezvládá ani současnost? Dokonce jich
není zanedbatelné množství. Musíme být
ale schopni se nad to povznést a vytvořit
podmínky, jaké bychom považovali za
adekvátní, pokud by všichni učitelé byli
skvělí. Přesně to je třeba. Reálně potřebujeme 40 miliard korun do školství navíc. Každý rok. Vzdělání není reklamní
leták a my bychom se k němu tak něměli
chovat. Školné proto nesmí být tabu.
I symbolické školné by dokázalo jeho
vnímání zásadně změnit. Tím je třeba začít.
A co příslušné ministerstvo? Ano, i na
MŠMT jsou loajální a erudovaní úředníci. Rozhodně jich není většina, ale o to
větší metál si zaslouží. Je to hlavně jejich
zásluha, že ještě nedošlo k totálnímu kolapsu. Ministři se střídají v průměru jednou ročně, odcházejí dříve, než vůbec
agendu pochopí. Každý druhý pak postrádá pokoru a raději volí silácká gesta
bez znalosti problematiky. V takovém
prostředí se skutečně nedá budovat dlouhodobá koncepce. Opět je to naše chyba,
když toto dopustíme a když mnozí tleskají ministrům, kteří to těm líným
a hloupým úředníkům konečně ukážou.
2) Inovovat roli školy. Inovovat roli učitele.
Stávající systém se tváří, jako kdyby existovaly jen dvě možnosti. Klasická škola,
kde se děti naučí odrecitovat spoustu
věcí, kázni a poslušnosti a také tomu, jak
proplouvat životem s co nejmenší námahou. A pak už jen sluníčkářské novoty,
kde si děti dělají, co chtějí, nic pořádně

neumějí, u ničeho nevydrží, jsou drzé
a zbytečně moc se také ptají.
Ano, jen rozumět nestačí, některé věci je
třeba se naučit a zautomatizovat. Většinu
dovedností také nerozvineme tím, že si
o nich budeme povídat. To ale opět není
argument pro zachování stávajícího stavu.
Škola už nemá monopol na informace.
Škola už by neměla mít monopol na nic,
měla by být jen jedním z nástrojů vzdělávání. Měla by být místem, kde se s informacemi učí pracovat, kde se jim dává
smysl a kde se dá naučit, jak se učit mimo
školu, jak všechny nové možnosti náležitě využívat. Jak ze vzdělávání udělat součást života. Klidně by to mohl být celý
nový předmět. Škola je jedním z nejlepších vynálezů lidstva. Svět se ale dramaticky změnil a změna se spíše zrychluje.
Přirozený životní cyklus školy už nestačí
době. Mezi koňskými povozy se už začala objevovat první auta a zatím se nezdá,
že by to mnoho kočích znervózňovalo.
Nás by ale mělo.
Škola musí podporovat kritické myšlení,
vytvořit bezpečné prostředí, kde je normální chybovat a z chyb se učit, prostředí, které je podnětné a motivuje k dalšímu poznávání. Některé zbytečně trápíme, jiné necháme talent promrhat. Škola
se musí naučit pracovat s individuálními
potřebami všech studentů. To ale klade
na učitele obrovské nároky.
Zvýšit platy na nadstandardní úroveň je
základ. Pokud ale společnost konečně
uzná váhu učitelské profese, je také legitimní mít i vysoká očekávání a nároky.
Školy je také třeba otevřít i lidem z praxe.
Učitelé by měli mít povinnost nejméně
jednou za pět let vyrazit do reálného světa. Alespoň na dva roky. Jen ﬂexibilní
lidé dokážou učit ﬂexibilitě. Je třeba naučit se hodnotit pokrok, který žáci udělají,
nikoliv absolutní výsledky. To už dnes
není až tak velký problém. Pokud školství začne přitahovat ty nejschopnější,

mohou být školy přesně takové. Nestačí
ale jen zvedat laťku, učitel musí být v centru změny a mít možnost se změn účastnit,
mít reálný vliv a odpovědnost za výsledek. Ti, kteří ji dokážou přijmout, jsou
právě ti, o které bychom měli bojovat a nejvíc si je hýčkat a na základě jejich zkušeností změny organizovat. Když budou ti
nejschopnější z nás spatřovat v učení
smysl, budeme na té nejlepší cestě.
Byli byste ochotní pravidelně se vzdělávat
a dokázat tak dítěti, jakou váhu vzdělávání
skutečně přičítáte? Byli byste ochotní akceptovat, že známky nejsou středem
vesmíru? Byli byste ochotní platit měsíční
školné ve výši paušálu na mobil, odejít do
důchodu o několik měsíců později anebo
třeba platit o dvě procenta vyšší DPH, kdybyste věděli, že za to dostanete skutečně
kvalitní vzdělávací systém? Pokud ano,
tak to nemusí být jen akademická debata.
První roky budou těžké, protože peníze potečou a zlepšení bude velmi pozvolné. Ale
bude. Pokud ale vydržíme, tak se následná
změna odehraje daleko rychleji, než bychom doufali. Jakmile tsunami dorazí ke
břehu, už před ní nikdo neuteče. Nejdříve
ale musí přijít zemětřesení, které ji dokáže

Tomáš Hruda
Tomáš Hruda je absolventem ekonomie a mezinárodních vztahů na
FSV UK. Pracoval mimojiné také
jako šéf CzechInvestu, Středoevropského technologického insitutu CEITEC i jako náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké
školství. Vzdělávání se věnuje i po
rodičovské dovolené, je spoluzakladatelem projektu
E D U C AT I O N R E P U B L I C
(www.educationrepublic.cz).
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Rut Kolínská: Mateřská centra jsou
školou občanského života
Text: Lucie Hejbalová

Žena, která před více než 25 lety
založila první mateřské centrum
v České republice. Za tuto dobu
se nejen rozrostl jejich počet na
286, ale také se změnila jejich
role v rámci celé společnosti
a nemalou měrou fungují jako
prostor pro vzdělávání.

Prací související s mateřskými centry
jste strávila dlouhou dobu, jak vnímáte jejich poslání?
V centrech se odehrává primární prevence patologických jevů v rodině i ve společnosti. A to díky tomu, že vytvářejí bezpečné místo pro rodinu. Velmi mne těší,
že základní princip činnosti center, a sice
svépomocné skupiny, se stal uznávanou
metodou sociální práce. Důležitou roli sehrává též skutečnost, že programy center
nejsou dané shora, ale vycházejí z potřeb
místní komunity, těch, kteří do center přicházejí.

se zdůrazňuje, že návštěva centra a následné aktivní zapojení do jeho činnosti
znamená pro mnoho matek také udržování pracovních návyků a kompetencí.
A některé z nich zde pak mohou najít
i krátkodobé, popřípadě dlouhodobé zaměstnání.

Jak podle vás konkrétně pomáhají centra ženám – matkám?

Dala by se vyzdvihnout nejdůležitější
přidaná hodnota center pro ženy?

Jedná se o mnohovrstevnatý přínos. Základem zůstává příležitost ke sdílení, a to
„radostí i bolestí“ – však to znáte: sdílená
radost je dvojnásobná a sdílená bolest poloviční. Tradiční předávání z matky na
dceru dnes moc „nefrčí“, informace se
hledají na internetu, ale tam jich je tolik,
že se lidé špatně orientují, která je ta
správná. Proto je skvělé, že matky, ale i otcové a prarodiče mohou v centrech předávat ověřené zkušenosti. Pomáhají
i všechny možné nabízené programy na
posilování mateřských, otcovských a rodičovských kompetencí. Významnou kapitolou se stávají vzdělávací aktivity v široké škále oblastí, a to od jednodenních
seminářů po rekvaliﬁkační kurzy. Málo

Těžko vyzdvihnout jednu, rozdělila bych
přidané hodnoty do tří rovin.
Ta první vychází ze základního principu
svépomoci. Ženy nacházejí společenství,
které je obohacuje, a zároveň získávají
prostor k seberealizaci.
Druhou rovinu nabízí vzdělávání v době,
kdy jsou mimo aktivní zapojení na trhu
práce. A s tím jsou spojené i možnosti pracovat na sobě v rámci rodičovské dovolené, jak už jsem zmínila.
Osobně vnímám jako nedoceněnou třetí
rovinu přidané hodnoty mateřského centra jako školy občanského života. Spoko-

jené mámy v mateřských centrech totiž
mají potřebu pečovat o vše kolem, co
není v pořádku. Stávají se z nich vnímavé
občanky a hledají cesty, jak nepříznivou
situaci měnit. To většinou znamená spojit
se s radnicí, což často bývá první krok
k aktivnímu zapojení do komunální politiky. Nezbývá jim nic jiného než se krok
za krokem učit nejrůznějším participativním metodám.
Do mateřských center přicházejí nejen
ženy, ale také děti. Nebo také jinak – přicházejí tam často společně, za různými
aktivitami. Jaký je přínos pro děti, co se
v mateřských centrech podle vás naučí?
Záleží na věku dětí, v každém případě
děti v pestrém společenství mateřských
center přirozenou cestou poznávají jiný
okruh lidí, než mají doma. Je krásné pozorovat, jak některé nesmělé děti postupně
„odstřihávají pupeční šňůru“ a osmělují
se být více samostatné. Dostávají první
lekce komunikace zejména ve vyjednávání (například v rámci „boje“ o hračky).
Z mateřských školek se k nám dostávají
zprávy, že děti, které mají „průpravu“
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z mateřského centra, bývají samostatnější, dokonce, že se semknou a dokáží prosazovat své názory.
Za více než dvacetileté působení mateřských center známe spoustu příkladů, že
děti, které se účastní akcí spolu se svými
matkami či rodiči, jsou ve svém životě
též aktivní. Připadá jim to samozřejmé.
A dochází zde také k dalšímu mezigeneračnímu propojování. Mateřská centra
napomáhají k aktivnímu zapojení také seniorům. Forem zapojení bývá mnoho, od
doprovázení vnoučat na programy po vedení programů. Pro seniory je asi nejdůležitější, že je aktivní zapojení do činnosti center udržuje v čilém stavu a cítí se být
potřební. Dnes můžeme tedy říci, že mateřská centra často přerůstají v komunitní
centra pro všechny generace.
Připravujete teď nějakou novinku, na
kterou se můžeme těšit?
Matky z mateřských center bývají o několik kroků napřed před většinovou společností, přesto jejich práce stále není doceněna, natož oceněna. Loni jsme se tak rozhodli vytvořit kampaň Ne/zajímavé
matky z mateřských center. Ta reﬂektuje
situaci, kdy se matky stávají hybatelkami
dění v obcích. Letos v březnu začneme
postupně představovat 6 matek, které
jsou nejen výrazné osobnosti, ale jejich
životní příběh ukazuje na různé cesty, na
které je aktivní zapojení do centra nasměrovalo.
Chceme upozornit na přínos mateřských
center pro rodinu i komunitu. A zároveň
inspirovat veřejnost příběhy šesti žen,
kterým centrum změnilo život.
Jak váš život ovlivnila mateřská centra, například ve smyslu růstu, vzdělávání a podobně?
Musím po pravdě přiznat, že jsem netuši-

la, nakolik mi mateřská centra přirostou
k srdci. Řekla bych, že jsem rostla s nimi.
Byla jsem donucena osvojit si mnoho dovedností díky situacím, do kterých jsem
se dostávala, například práce s veřejností, s médii a nakonec i prosazování hodnot rodiny a přínosu mateřských center.
Zpracovala jsem české know-how
a vedla bezpočet seminářů Jak začít.
Zpracovala jsem i metodiku svépomocných skupin. Podílela jsem se na vytvoření participativní metody Local to Local
Dialog. Stala jsem se genderovou expertkou. Učím se za pochodu, ale byla bych
ráda měla více času na systematické vzdělávání.
Když hovoříte o vzdělávání, můžete
nám ještě na závěr říci, jaký koncept je
vám blízký?
Díky našim dětem – máme jich pět –
jsem se vzdělávacím systémům dost věnovala. Jsem přesvědčená, že neexistuje
univerzální vzdělávací koncept, navíc
každý potřebujeme něco jiného. Dodnes
postrádám obecné využívání Komenského školy hrou - ono learning by doing.
A pak zejména u malých dětí se mi moc
líbí věkově smíšené skupiny a projektové vyučování, kdy se všichni učí spolupráci a jsou vedeni k tomu, že každý
máme hodnotu, která sehrává v týmu důležitou roli.
Těší mne, že už poměrně dost mateřských center založilo i vlastní školu nebo
iniciovalo její vznik. Nemyslím si, že to
je systémově dobré, ale věřím, že se tak
podaří změnit české školství, které
z velké části má stále tendenci vychovávat „chodící encyklopedie“ a průměrné
jedince. Bohužel nutno dodat, že rodiče
sami na tom mají velký podíl, protože si
často nedovedou představit, že vzdělávání nemusí probíhat ve školních škamnách a výsledky vždy není potřeba porovnávat známkami.

Rut Kolínská
S myšlenkou založit mateřské centrum Rut Kolínskou oslovila socioložka Alena Wagnerová, která jí
vyprávěla o mateřských centrech
v Německu. I když ji tato myšlenka zaujala, měla dojem, že se jí
téma společenské izolace netýká.
Za rok se ale setkaly znovu, a jak
sama říká, posléze se „při návštěvě
mateřských center v Mnichově nakazila pozitivní myšlenkou mateřských center“.
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Eduína – ocenění pro inovativní projekty
Stejně jako výjimečné knihy bývají oceňovány Magnesií Literou, tak i výjimečné projekty v oblasti inovací ve
vzdělávání mají příležitost získat své ocenění – Eduínu. Tato cena je udělována obecně prospěšnou společností
EDUin od roku 2013 a jejím cílem je upozorňovat na zajímavé inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání a přitáhnout k nim pozornost odborníků, médií i veřejnosti. O přínosu této ceny i inspirativních
projektech jsme si povídali s garantem projektu Miroslavem Hřebeckým.

Co byl prvotní impulz pro vznik Eduíny?
Tato cena vznikla zdola jakoby oklikou.
Kdysi, ještě ve funkci ředitele gymnázia
jsem oslovil šéfa EDUin Zdeňka Slejšku
s nápadem, zda by nechtěli pořádat nějakou anticenu ve stylu Ropáka, kde by
byla obsažena i kategorie Perla roku za
opravdu „povedený“ výrok nebo názor
o vzdělávání. Už si zpětně nevzpomenu,
co bylo pro mne prvotním impulzem,
byla to doba ministra Dobeše, takže
o „perly“ nebyla nouze. EDUin zcela
správně vyhodnotil, že mnohem lepší je
pozitivní přístup a vyzdvihování dobré
praxe než dehonestace názorových oponentů. Mezitím jsem přestoupil do eduinního dresu a realizace ceny v dnešním
pojetí a zacílení se ujal.
Jaká kritéria by měl splňovat projekt,
který má šanci získat ocenění?
Chceme, aby spektrum účastnících se
projektů bylo co nejširší a zahrnovalo
celé formální i neformální vzdělávání.
Proto jsou kritéria dosti volná a obecná
a hlavní posouzení necháváme na porotě,
na jejímž složení si obzvlášť dáváme záležet a každoročně je to plejáda zajímavých a známých jmen.
Těmi kritérii jsou:
1. Originalita/inovativnost (je to opravdu
novinka, mění to něco, směřuje to kupředu?)
2. Funkčnost (snadnost, pochopitelnost)
3. Užitečnost (k čemu to uživatelům
bude, co to způsobí?)
4. Přenositelnost (mohou to použít
i následovníci, lze to dobře šířit?)

Kdo ho může do Eduíny nominovat?
Nominovat může kdokoliv – jakýkoliv
občan i organizace. Běžné je, že nominují autoři projektu sami sebe, nijak se
tomu nebráníme, naopak. Smyslem je
především veřejnost o inovacích informovat, tak proč by v tomto smyslu
nemohli autoři nějakého nízkorozpočtového počinu využít našich propagačních
kanálů a potenciálu Eduíny? Všechny
nominace prověřujeme, zda je to projekt
ve vzdělávání a patří tak do našeho klání.
Jakým způsobem probíhá vyhodnocení a kdo rozhoduje o vítězích?
Prestiž poroty jsem již zmiňoval. Každým rokem se členové mění, vždy se ale
snažíme, aby byla složena z různých profesí a tudíž i úhlů pohledu. Zasedá tam
tak někdo za pedagogický výzkum,
zástupce praxe – učitel nebo ředitel školy, vždy je tam i novinář, snažíme se zapojit i lidi z vysokého školství nebo vědy.
Jedno místo v porotě si drží EDUin a tradičně to poslední je vyhrazeno vítězi loňského ročníku.
Vyhodnocování probíhá relativně náročně – nejprve si každý člen poroty musí
prostudovat anotace všech soutěžících
(bývá jich kolem sedmdesáti) a projít
webové stránky každého projektu.
V první fázi hodnotí sám za sebe, na bodovém základě je aritmeticky spočítán průměr a stanoveno devět ﬁnalistů. O nich
rozhoduje i veřejnost ve své kategorii
v online hlasování. Z ﬁnalistů po velké
debatě porotci hlasováním vybírají absolutní vítěze v kategorii Cena odborné
poroty. Vedle toho jsme začali před
dvěma lety uvádět do Auly slávy osobnost, která se mimořádným, dlouhodobým a systematickým způsobem zasloužila o vzdělávání. Prvními laureáty, přesněji laureátkami jsou psycholožka Jana

Nováčková (Respektovat a být respektován) a dlouholetá šéfredaktorka Učitelských listů Jana Hrubá.
Jako koordinátor ceny nejsem v porotě,
ale jsem přítomen všem jejím zasedáním
a musím říct, že je to každý rok velmi
inspirativní debata. Na druhé straně je asi
jasné, že vybrat v tak široké škále projektů je velice obtížné, těžko lze zohlednit
úplně všechny aspekty absolutně objektivně, a s těmito vědomými limity je
třeba brát výsledky.
Který projekt z uplynulých ročníků
vás nejvíce oslovil?
Projektů je opravdu velká řada a jsou
velmi různého zaměření, je těžké to zúžit
na jednu položku. Velmi podnětné jsou
často osobnosti, které za jednotlivými
počiny stojí, to je další stránka věci. Kolikrát je až dojemné vidět, jaký potenciál
se skrývá v lidech točících se kolem vzdělávání – a teď nemám na mysli zdaleka
jenom školství. Považuji si toho, že mi
všechny položky procházejí rukama
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a každým rokem si rozšiřuji obzor
o mnoho zajímavých iniciativ a aktivit,
které bych možná bez Eduíny nezaznamenal. Často jsou to totiž koncepty regionálního zaměření, které by ovšem byly
uplatnitelné v rámci celé republiky, případně i v zahraničí.
Jestli mám vybrat jako svého favorita
opravdu jediný projekt, spontánně se mi
vybavila iniciativa Senioři píší Wikipedii. Je to dobrovolná aktivita profesora
Jana Sokola, která se šíří z ČR do světa.
Dokáže ideálně zužitkovat životní zkušenosti i volný čas seniorů. Koncept
aktivního stáří je s ohledem na demograﬁi Evropy navýsost aktuální. A v neposlední řadě obdivuji i pozadí vzniku, kdy
profesor Sokol byl nejprve odpůrcem
a kritikem Wikipedie, aby se stal následně autorem nových hesel a propagátorem
této otevřené encyklopedie, když pochopil její potenciál. Dodnes pořádá pravidelně zdarma semináře, na nichž učí
další a další seniory, jak se k němu přidat.
Kéž bych byl někdy tak moudrý, abych
dokázal v požehnaném věku takto zásadně změnit svůj názor a ještě v sobě našel
tolik energie na rozvinutí takového hnutí.
Vzniká podle vás více zajímavých projektů ve formálním nebo neformálním
vzdělávání?
To je velmi zajímavá otázka. Je to jednoznačné – struktura přihlášených v Eduíně
potvrzuje světový trend odklonu od formálního vzdělávání k neformálnímu.
Mnoho lidí již nad českým školstvím zlomilo hůl a přešli na stranu vzdělávání
neformálního, kde mají mnohem větší
prostor k seberealizaci, nejsou svazováni
často nesmyslnými byrokratickými předpisy a převládajícími konzervativními
názory.
V čem je podle vás největší přínos Eduíny?
Jak jsem říkal, nepřeceňujme příliš absolutní pořadí a vyhlášené vítěze. Každý
má odlišné potřeby a využije jiné ze zapojených projektů. Hlavní potenciál ceny
vidíme v propagaci projektů, v ocenění
jejich iniciátorů a v neposlední řadě
musím zmínit katalog všech soutěžících
z celé historie Eduíny. Je to zásobárna
inspirace, lze tam vyhledávat podle různých ﬁltrů a patří to k nejnavštěvovanějším součástem webu EDUin. Katalog se
stručnou anotací každé položky a webovou adresou najdete na www.eduin.cz/eduina-archiv.
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Se setrvačností
ve vzdělávání je
potřeba počítat
„Bude trvat ještě minimálně jednu generaci, než se nějakých systémových změn dočkáme, a není
vyloučené, že si budeme muset
projít ještě hlubší krizí, než
jakou si myslíme, že zažíváme
dnes,“ říká Ondřej Liška, ředitel
mezinárodní organizace ASHOKA
v ČR a bývalý ministr školství. Co
přináší vznik „nových“ škol? A je
vzdělávání politické téma? Více
v rozhovoru.

Text: Markéta Majerová

EDUtéma

Jak byste deﬁnoval sociálního inovátora v oblasti vzdělávání? Kdo to je?
Sociální inovátoři přináší novátorské
myšlenky, které systémově proměňují
pohled na nějaký problém. Jsou to lidé
velmi podnikaví a tvořiví při překonávání překážek, které jsou s realizací řešení
spjaty. Ashoka vznikla před pětatřiceti
lety právě proto, aby tyto lidi podporovala, vyhledávala je a pomáhala jim jejich
řešení rozšiřovat na co největší prostor.
Vzdělávání je zároveň velmi speciﬁcká
oblast, kam nelze inovace přenášet
jenom tak „přes kopírák“. Vzdělávání je
už z povahy věci velmi spjato s kulturou,
se společenským kontextem, a proto se
sociální inovace v oblasti vzdělávání
někdy obtížněji šíří a přejímají. Je potřeba v jejich případě vždy velmi pečlivě hledat to, jakým způsobem na místní kontext odpovídají.
Myslíte si, že školy umí připravit studenty na svět v 21. století?
To je těžké posuzovat obecně, ale myslím si, že škol, které to dokážou, je podstatně méně, než bychom si přáli. A je
otázka, zda efektivnější cesta vede
odspodu, nebo ze shora. Zda máme čekat
na osvícené ministry školství, na osvícené vlády a schopné a otevřené úředníky
a úřednice, nebo má spíše smysl věnovat
se konkrétním dětem, konkrétní škole
a pokoušet se šířit představu, jak vzdělávat v 21. století zespodu. Kdo odpověď
zná, ten našel svatý grál, ale jak tomu
bývá, většinou je to dilema slepice a vejce. A vlastně nesmíme přestat ani v jednom. Nesmíme přestat usilovat o konkrétní změny přímo v terénu a dělat
všechno proto, aby se z dobrých příkladů
stávala strhující inspirace na jedné straně, a zároveň jako občané dělat všechno
proto, aby se ke slovu dostávali takoví
veřejní představitelé, kteří tento problém
chápou a jsou ochotni pro něj něco dělat
ve chvíli, kdy se ocitnou v odpovídající
pozici. A jedno bez druhého nemůže být.
Jak vnímáte vznik soukromých inovativních škol v rámci ČR, můžou být přínosem a inspirací pro tradiční školu?
Fenomén vzniku nových „alternativních“ škol vidím jako jednoznačně

pozitivní v tom, že přinášejí konkrétním
dětem, které by jinak asi neměly přístup
ke kvalitnějšímu vzdělání, tuto šanci.
Z hlediska civilizačního trendu zde
vidím kritické aspekty. Protože dochází
k odlivu dětí, zdrojů a odvrácení často
vzdělané a ekonomicky aktivní části společnosti od veřejného školství, které je tu
od toho, aby garantovalo rovné šance pro
život ve společnosti. V tom bohužel
veřejné školství neplní svoji roli, jak by
mělo. A myslím si, že ne zcela vždy mají
nové školy odpovídající kvalitu. Mají
zpravidla obdivuhodný entusiasmus,
motivaci, což je skvělé, ale očekávaný
výsledek to má jedině v případě, že se
zároveň s tou motivací a ideálem propojí
i odpovídající dovednost. Vzdělávání
vyžaduje intuici, ale jenom na intuici stavět nelze. Musí se stavět i na znalostech
a dovednostech pedagogů, či průvodců
vzdělávání.

o budoucnost, o reprodukci společnosti
a její rozvoj, ale tento kontrakt zmizel.
Rodiče dnes nevěří, že učitelé tohle privilegium a schopnost mají, proto ztrácí legitimitu a zůstávají jako oběti této situace
ve vzdělávacím systému mezi dvěma
mlýnskými kameny: nedůvěrou ze strany
společnosti a zoufale nedostávající se
podporou pro výkon své role od státu.
Logicky končí vyhořením, nespokojeností a mám veliký respekt před těmi, kdo
dnes roli učitele vykonávají, protože to
nemají vůbec lehké. Podle mě by naším
cílem mělo být obnovení této společenské smlouvy ve vzdělávání. Měl by tady
zaznít jasný hlas ze strany veřejných činitelů ve smyslu: učitelé, ať už jim říkáme
průvodci, ať už jsou v soukromých nebo
veřejných školách, nebo mimo školu,
jsou těmi, kdo hrají naprosto klíčovou
roli pro naši budoucnost. A pak také
podle těchto slov jednat.

„Nové“ školy přináší zjevně konkurenci
veřejným školám. Ovšem nemyslím si,
že jim nutně přinášejí inspiraci, která
veřejné školy potáhne vzhůru školám,
neboť mám pochybnosti o celkové
absorpční kapacitě těch veřejných škol
vůbec sledovat inovace ve vzdělávání
a přinášet je do praxe. Dokud učitelé
veřejných škol budou přetíženi a nevybaveni dostatečnou podporou k tomu, aby
tu svoji průvodcovskou roli zvládali, tak
prakticky nebudou mít ani čas se zabývat
vyhledáváním nových inovativních přístupů a jejich implementací do výuky.

Myslíte si, že mají rodiče prostor mluvit do institucionálního vzdělávání
svých dětí?

Kde vidíte příčinu rozevírání nůžek
v podobě soukromých a státních škol?
Vidím v tom fatální selhání celé polistopadové politické reprezentace od A do Z.
Zmizela společenská smlouva o vzdělávání. Já tomu říkám vzdělávací společenská smlouva. Moderní národní stát vznikl na základě kontraktu mezi občany a státem, který se neustále vyvažuje, ale
dokud ten kontrakt trvá, tak je stát zmocněn k tomu, aby nám poskytoval bezpečnost, veřejné služby, určitou garanci kvality života a stejně tak je to ve vzdělávání.
Ten kontrakt mezi učitelem a společností
byl před 100 lety takový, že učitel byl
zmocněn společností, aby se jako ten lepší z nás staral o to nejcennější, co máme.
Aby doprovázel naše děti, tedy pečoval

Mně jsou sympatické všechny iniciativy,
například Rodiče vítáni, které vedou
k posílení role rodičů, protože si myslím,
že ten hlas je obecně skutečně slabý. Zase
je to takový ambivalentní problém. Na
jedné straně jsou rodiče, kteří se o vzdělávání vůbec nezajímají, a pak jsou tu rodiče, kteří se zajímat chtějí, ale škola jim to
neumožňuje.
Má neformální vzdělávání dostatečnou podporu ze strany státu, nebo je
vnímáno jako něco protichůdného
vůči škole?
Spíše se bere jako takové povinné téma,
které do vzdělávání patří, ale je vnímáno
jako téma okrajové. Proto se mi líbí, že se
objevuje čím dál více iniciativ, které
neformální složku vzdělávání podporují
a rozvíjejí. Je to zase dlouhodobý proces,
ale cítím tam změnu, která opět nepřichází z ministerstva, ale z občanské společnosti a vlastně i ze soukromého sektoru.
Například renomovaná mezinárodní ﬁrma Ernst & Young nedávno zrušila praxi
vyžadování vysokoškolského titulu při
přijímání nových zaměstnanců. My vidíme, že soukromý sektor se v tomto případě dostává mnohem dál, než jsou státní
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Ondřej Liška
Ondřej Liška je ředitelem mezinárodní organizace Ashoka v ČR.
Ashoka je největší síť sociálních
inovátorů na světě a zahrnuje přes
3.500 hybatelů společensky prospěšných systémových změn ve
více než 80 zemích. Působil jako
ministr školství, mládeže a tělovýchovy (2007-2009), poslanec Parlamentu a předseda výboru pro evropské záležitosti. Předtím tři roky
pracoval v Evropském parlamentu
jako expert pro regionální rozvoj
a sociální soudržnost a v Nadaci
Forum 2000 založenou Václavem
Havlem. Stál u zrodu think-tanku
Glopolis a působil v něm jako analytik. Mezi lety 2011 a 2013 pracoval pro Open Society Foundations
George Sorose jako poradce pro
advokační aktivity a inkluzivní
vzdělávání. V roce 2011 inicioval
vznik Institutu aktivního občanství. Absolvoval studium politologie a religionistiky na MU v Brně.
Je autorem knihy „Církev v podzemí“ (1999), která poprvé zmapovala skryté aktivity katolické
církve v době komunistického režimu (1948-1989). Vystupuje doma
i v zahraničí k tématům vzdělávání, demokratické transformace, občanské společnosti, lidských práv,
evropské integrace a udržitelného
rozvoje.

struktury schopné vůbec vnímat. Takže
já to považuji za pozitivní trend a třeba
Města vzdělávání mi připadají jako velmi zajímavá iniciativa, která má své analogie i v zahraničí a osvědčila se. Například v Německu existuje iniciativa tzv.
Bildungsregionen – regiony vzdělávání,
díky níž se setkávají všichni aktéři, kteří
spoluvytvářejí sociální podmínky pro
účastníky vzdělávání a baví se o konkrétně o tom, jak na daném území děti vyrůstají, zda mají dostatečné zázemí, důstojné prostředí, jestli rodina má práci, jestli
dítě vyrůstá v prostředí, které je dostatečně podnětné, kam si chodí hrát, kam a kudy chodí do školy, jaké jsou typy rizik
v jeho okolí a jaké má životní vyhlídky
v místě, a najednou se objevuje holistický přístup k vzdělávací trajektorii konkrétního dítěte, což je přesně to, kam
bychom měli směřovat. K synergii všech
možných nástrojů, které nakonec mají
efekt na vzdělávací výkon a vzdělávací
úspěšnost. Na nejvyšší úrovni to znamená mnohem užší spolupráci ministerstva
práce a sociálních věcí s ministerstvem
školství, s ministerstvem vnitra i s ministerstvem pro místní rozvoj např. v otázkách bydlení. Počet rodin, které se ocitají
v kritických podmínkách, protože nedosáhnou na důstojné bydlení, je nebezpečně vysoký. Deprivace vztahů a sociálního zázemí je mnohde alarmující.
Proč si myslíte, že tady není?
Protože mentální proměna, kterou procházíme od Listopadu 89 je pořád příliš
pomalá, a zatímco od politiky očekáváme, že nám bude ukazovat směr, politika
často pouze obtížně dohání to, co se v občanské společnosti již stalo skutečností.
A myslím si, že přesně v této situaci jsme.
Řada aktérů v občanské společnosti a soukromém sektoru už vlastně pochopila,
čím stát a společnost trpí, proto se snaží
pomáhat sama. Vznikají soukromé školy, instituty, které i takto chápou svoji
roli. I Scio jako ﬁrma investuje nemalé
prostředky část do výzkumu a působí
s ním navenek. Je tady EDUin, SKAV
a další, kteří ukazují cesty, i kudy je možné jít. A to, co dělají, se teprve někteří na
ministerstvu snaží pochopit, natož aby

v tom byli průkopníky. To znamená, očekávat nějakou průkopnickou roli od státu
je marné, a nemyslím si, že se situace
brzy změní. Na druhou stranu nejsem
ten, kdo by nad politikou lámal hůl, myslím si, že je naopak potřeba vynakládat
nezištně a někdy vlastně na úkor vlastních aktivit, peněz, rodiny systematické
občanské úsilí k tomu, aby k té občanské
proměně došlo na všech úrovních. Zapojovat se do různých občanských aktivit,
konferencí, platforem, hnutí, ať už mají
podobu podpůrných sítí, demonstrací,
nebo realizace nějakého progresivního
výzkumu, který se pak šíří a proměňuje
veřejnou debatu, atd. Tohle všechno má
obrovský smysl, jenom to holt trvá dlouho.
A je podle Vás vzdělávání politické
téma?
Víc než dřív, ale stále nedostatečně. Je
skvělé, že vlastně vznikly platformy
a dokumenty, které popisují cíle ve vzdělávání z různých úhlů. Také existují i různé systematičtější advokační aktivity,
tedy lobbing v tom nejlepším slova smyslu. Ovšem myslím si, že by se tyto snahy
měly rozvinout ještě podstatně výrazněji. Nastal čas pro to, aby se osvícení lidé,
kteří disponují ﬁnančními prostředky,
shodli na tom, že je potřeba investovat do
proměny vzdělávání na systémové úrovni. Vlastně to, co proběhlo pod hlavičkou
iniciativy „Rekonstrukce státu“, by se
mělo stát i v oblasti vzdělávání. Prostě
pokusit se vytvořit širokou platformu,
která se shodne na pěti klíčových změnách a korun investuje úsilí, prostředky
a energii nejlepších lidí do proměny
veřejné debaty a prosazení změn. Ty
nenastanou naráz, se setrvačností je
potřeba počítat. Bude trvat ještě minimálně jednu generaci, než se nějakých
systémových změn dočkáme, a není
vyloučené, že si budeme muset projít ještě hlubší krizí, než jakou si myslíme, že
zažíváme dnes. Dobrá zpráva ale je, ke
skutečnému uvědomění si podstatných
hodnot a jejich hlubšímu zakořenění to
může pomoci.
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Pedagogičtí inovátoři
Alexander Sutherland Neill
Tento britský učitel je znám díky svému konceptu svobodné školy Summerhill. V ní ponechává žákům absolutní
volnost volby v oblasti toho, co a zda vůbec se chtějí učit. Věří, že bez zásahu dospělých každé dítě postupně objeví
svůj potenciál. Děti si v rámci školy ale nemohou dělat jen to, co chtějí. Chod školy je řízen shromážděním všech studentů a pedagogů, které dává společenství pravidla. Tyto jeho myšlenky stály u zrodu hnutí svobodných škol.
Maria Montessori
Montessori byla mimořádnou ženou v mnoha ohledech. Byla první ženou v Itálii, která se stala doktorkou medicíny. Tuto profesi však postupně opustila a začala se věnovat pedagogice. Věřila, že úkolem dospělých je pomoct dítěti v tom, aby postupně zvládalo úkoly samo. K tomu má sloužit připravené prostředí, které respektuje aktuální vývojové potřeby dítěte. Učení Marie Montessori je stále rozvíjeno jejími následovníky po celém světě.
Jean Piaget
Člověk mnoha zájmů, studoval biologii, psychologii i pedagogiku. Zajímalo ho, jakým způsobem si dítě vytváří
své pojetí světa, a přichází s tezí, že dostane-li se k dítěti nějaká informace, nerozumí jí hned. Musí si nejprve tuto informaci zařadit do vlastního kontextu. Informace tedy nepřicházejí zvenčí, ale jsou konstruovány zevnitř. Právě
tato myšlenka stála u zrodu tzv. konstruktivistické pedagogiky, která vychází z předpokladu, že není možné studenty učit pouhým drilem. Studenti sami musí učivo promýšlet a pracovat s ním.
Jerome Seymour Bruner
Tento americký psycholog a pedagog ve svých pracích zdůrazňoval roli učitele ve vzdělávacím procesu. Učitel má
dětem prostřednictvím nabízených úkolů pomoci, aby dosáhly vyšších úrovní poznání. Formuloval tzv. spirálové
učení, které spočívá v tom, že se dítě k určitým problémům vždy cyklicky vrací, ale pokaždé na vyšší a vyšší úrovni.
Rudolf Steiner
Steiner byl ﬁlozof, pedagog a zastánce esoterických nauk. Je považován za zakladatele waldorfských škol, které vycházejí z jeho učení o antroposoﬁi, tedy nauky o tom, že člověk má svůj původ v duchovním světě a již za života se
má s tímto světem spojit. Cílem škol ale není záměrně vychovávat antroposofy, toto učení se má spíše prolínat
celou školou. Výuka má být zaměřena na rozvoj svobodných individualit schopných kriticky myslet a s rozvinutým
sociálním vnímáním. Snaží se tak o celkový rozvoj osobnosti dítěte. Velký důraz je kladen na umělecký projev.
John Dewey
Dewey byl americký pedagog, psycholog a ﬁlozof. Ve svém pedagogickém učení kladl velký důraz na to, aby dítě
bylo v centru pozornosti pedagoga. Ten mu má umožnit aktivně pracovat a získávat životní zkušenosti. To se má
pokud možno dít prostřednictvím zkušeností dítěte. Učitel tedy nemá předávat systematicky uspořádané vědomosti, ale vycházet z motivace a zájmu dítěte o řešení problémů okolního světa. Dewey je považován za jednoho z nejvýznamnějších pedagogů vůbec a jeho učení ovlivnilo celou řadu reformních pedagogických směrů 20. století.
Howard Gardner
Profesor psychologie na Harvardově univerzitě je znám především svojí teorií mnohočetné inteligence, kterou nahlodal zažité představy o tom, co tento pojem znamená. Kromě klasické inteligence podle Gardnera existují ještě inteligence jazyková, prostorová, tělesně-pohybová, hudební, interpersonální a intrapersonální. Všechny
z těchto inteligencí jsou v naší společnosti potřebné a je důležité, abychom se na jejich rozvoj také zaměřovali.
Wolfgang Klafki
Tento německý pedagog se zabýval problematikou, jak má být vybíráno učivo. Dospěl k závěru, že učivo má mít podobu kategoriální, čímž myslel, že má být reprezentativní. Má dovést studenta k podstatnému nebo obecnému, ale
prostřednictvím konkrétních, pečlivě vybraných, příkladů. Zdůrazňoval, že student by měl učivo chápat jako významné pro svůj život. Student nemá být zahlcen detaily, ale má se seznámit s těžištěm problému.
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Inspirativní školy
V Singapuru připravují školy studenty na svět v jednadvacátém století tím, že je podporují k tomu, aby byli sebevědomí, dokázali se samostatně učit, jednali aktivně a stali se zúčastněnými občany, kteří se zasazují o lepší
okolí. I u nás vzniká stále více škol, které si kladou otázku, jakými kompetencemi by měli být jejich žáci vybaveni, aby v měnícím se světě obstáli. Některé z nich jsme oslovili a zeptali se, co podle nich děti v 21. století
budou potřebovat a jak na tyto potřeby škola reaguje.

ZŠ Ježek bez klece
Co si myslíte, že potřebuje umět dítě
rostoucí do 21. století?

ZŠ Livingston
Co si myslíte, že potřebuje umět dítě
rostoucí do 21. století?
Určitě něco jiného, než potřebovalo dítě
rostoucí do století dvacátého. Musí mít
přiměřenou zásobárnu znalostí. Ještě důležitější jsou však jeho dovednosti,
schopnost postarat se o sebe, rozhodovat
se, analyzovat. Musí umět pracovat samostatně, ale i ve skupinách, musí umět
dobře plánovat a prioritizovat. Musí být
samostatnou, zodpovědnou osobností,
která najde v životě své uplatnění. Dospělý člověk 21. století si musí primárně
umět poradit sám se sebou, aby si díky
tomu uměl poradit i se stále složitějším
světem okolo.
Jak na tyto potřeby vaše škola reaguje?
S dětmi v naší škole jednáme s úctou, posilujeme jejich sebevědomí, ale stejnou
měrou je vedeme ke schopnosti sebereﬂexe. Rozvíjíme jejich talenty, aby věděly, jaké možnosti mají v pozdějším uplatnění, dbáme na jejich vzájemné vztahy,
podporujeme schopnost empatie i sebeřízení. Stavíme je před reálné životní situace a provázíme je jejich řešením. Třídy
máme věkově smíšené, děti se učí podle
svých vlastních studijních plánů, roli učitele chápeme jinak, než je běžné.

Nerada bych se stavěla do role vizionářky (pozn. red.: odpovídala ředitelka Gabriela Ježková). Nevím, co bych měla
umět já, co budu za pár let potřebovat
sama. Můžu mít své sny, můžu si představovat, můžu si domýšlet, ale to je tak vše.
Každopádně se domnívám, že by bylo
fajn, kdyby děti byly do života vybaveny
svobodou, respektem a zodpovědností,
což jsou tři pilíře, na kterých naše škola
staví, a pocitem štěstí, který všechno zaštiťuje.
Jak na tyto potřeby vaše škola reaguje?
Vždy říkám, že naše škola je tak svobodná, jak to umožňuje současná školská legislativa. Ježek bez klece tedy poskytuje
prostředí zodpovědné svobody, štěstí a respektu. Ač to možná na první pohled vypadá jednoduše, věřte, že u nás to děti
(a všichni ostatní zúčastnění) mají o dost
složitější než ve školách, kde mají žáci
většinu dne přesně „nalajnovánu“, kde
jsou pod neustálou kontrolou, kde je
v podstatě jediným cílem hon za známkami, případně útěk před nimi.

OPEN GATE
Co si myslíte, že potřebuje umět dítě
rostoucí do 21. století?
Bez ohledu na století, ať umí cokoliv,
nechť je to především slušný, pracovitý
a spravedlivý člověk.
Jak na tyto potřeby vaše škola reaguje?
Snažíme se především být místem, kam
studenti chodí rádi, s vědomím, že to má
smysl a že zde pracují lidé, kteří se jim
chtějí věnovat a pomáhat jim na jejich
cestě vzděláním. Stále máme na paměti,
že výchova mladého člověka nespočívá
jen a pouze v akademické oblasti, ve výkonech a výsledcích, ale nabízí také dostatek možností a příležitostí pro komplexní formování osobnosti po všech
stránkách včetně aktivního a zdravého životního stylu.

EDUtéma

ScioŠkola
Co si myslíte, že potřebuje umět dítě
rostoucí do 21. století?

ZŠ Mills
Co si myslíte, že potřebuje umět dítě
rostoucí do 21. století?
Děti rostoucí do 21. století potřebují v základu to, co potřebovalo mnoho dětí před
nimi. Být milovány, povzbuzovány k rozvoji své osobnosti, být chváleny. Potřebují být vedeny k ohleduplnosti a respektu, ke kvalitní komunikaci a spolupráci.
Potřebují získat pocit, že tady mají své
místo a mohou být něčím prospěšné. Potřebují se naučit kooperovat a převzít
pocit zodpovědnosti, aby pochopily, že
samy dokážou mnoho, ale společně
s ostatními mohou v určitých případech
dokázat ještě víc. Pokud je jim to dopřáno, skoro s jistotou budou taková poselství předávat dalším generacím v naší
společnosti.
Jak na tyto potřeby vaše škola reaguje?
Naše škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte, který je zajištěn individuálním přístupem v málopočetných třídách (do 15
dětí). Děti jsou vedeny k aktivitám v různých centrech a týmech, kde objevují
nejen význam kooperace, komunikace,
ale zároveň získávají vztah k umění např.
formou ateliérů a dílen. Děti také získávají zkušenosti v oblasti dramatizace,
kde mohou pracovat na rozvoji své emocionální stránky.
Vedeme děti k samostatnému myšlení.
Učíme je získávat takové znalosti a vědomosti, které jim umožní uspět v životě
i v dalším vzdělávání. Rozvíjíme schopnost dialogu, argumentace a orientace,
schopnost rozlišit pravdu a lež, schopnost vyhledávání a třídění informací a hledání souvislostí. Posilujeme soustředění.

Otevřeně připouštíme, že přesnou odpověď na tuto otázku neznáme. Děti, které
dnes máme v prvních třídách, budou na
vrcholu své profesní kariéry někdy
kolem roku 2050. Jediné, co se tedy dá
předpokládat, je, že tyto děti musíme připravit na to, aby byly schopny fungovat
v různých, rychle se měnících prostředích a situacích. Zároveň ale víme, že nejistotu a proměnlivost budou zvládat
lépe, když budou schopny navazovat i tr
valé a kvalitní vztahy.
Jak na tyto potřeby vaše škola reaguje?
V první řadě se snažíme v dětech udržet
vnitřní chuť k učení, která by jim ideálně
měla vydržet celý život. Pokud chceme,
aby lidé uměli čelit změnám – tedy aby se
neustále učili novým věcem, musíme
v nich uchovat přirozenou radost z učení
a objevování. Běžný den v naší škole děti
tráví v různých prostředích, skupinkách
a provází je hned několik dospělých
„průvodců“ – tento režim by je měl připravit právě na proměnlivost a variabilitu budoucího světa. Stabilní a pevné vztahy pak děti navazují v „kolejích“ (věkově
smíšených třídách), jejichž členy jsou od
první do deváté třídy.

PORG Libeň
Co si myslíte, že potřebuje umět dítě
rostoucí do 21. století?
Přemýšlím, jak se vykroutit z této nesnadné otázky, kterou bychom si měli
klást a klademe dnes a denně, ale na kterou se tak obtížně hledá odpověď. Zvláště představíme-li si například rok 1916
a stejné zadání: Co potřebuje dítě rostoucí do 20. století? U vědomí toho, co prvoválečné děti v „krátkém“ dvacátém století všechno čekalo, docela mrazí. A co
čeká ty dnešní?
Nedokážeme-li predikovat, co bude, dokážeme odhadnout, co nebude – nebude
nic jako dřív. Už tu nebude (a není!) škola
jako jediná nositelka vědění, chrám i tvrz
vzdělání. Spíše škola jako křižovatka, novodobá agora, místo setkání, inspirace,
interakce, socializace. Prostor sdílení
i sdělování.
Jak na tyto potřeby vaše škola reaguje?
Učitelé vnímají, že se za dobu jejich
praxe mnohé změnilo a že do toho rozjíždějícího se vlaku je třeba naskočit. Na
PORGu se snažíme „jít s dobou“ už pětadvacet let. A baví nás to. A troufám si říct,
že to baví i naše studenty. „Hlavně aby nezmizela radost,“ říkal Ivan Martin Jirous,
a přestože nemyslel školu, pro školu –
i pro tu naši – to platí dvojnásob!
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O radostech a trampotách zakládání škol
Text: Pavel Kraemer

Kdo stojí za novou vlnou vznikajících alternativních škol? Jak si generace dnešních rodičů představuje ideální
školu? A jak s tím souvisí Institut pro podporu inovativního vzdělávání?

V poslední době jsme svědky nové vlny
zakládání soukromých škol. Více a více
rodičů je nespokojených s tradičním školstvím, hledají pro své děti alternativy. Málokdo má to štěstí, že má v okolí nějakou
zajímavou alternativní školu nebo jednu
z oněch nemnohých státních škol, které
mají skvělého ředitele a skvělý učitelský
tým. Ještě donedávna se většina rodičů
spokojila s kritikou konkrétních učitelů,
někteří viděli chybu v samotném systému. Málokdo měl odvahu ze své zkušenosti vyvodit radikální důsledky.
Dnes si však více a více rodičů řekne:
„Když tu žádná dobrá škola není a já nechci, aby se mé dítě trápilo, musím pro ně
ideální školu vybudovat sám.“
Většinou takový rodič nebývá sám, má
kolem sebe dva, tři nebo i více podobně
smýšlejících lidí. Sejdou se, a aniž by
nějak hluboce přezkoumávali, co to znamená založit a vést školu, jdou do toho.
Často se v jejich okruhu najde někdo,
kdo se vyzná v právních otázkách, někdo
jiný shání ﬁnance, další řeší budovu a projekt pokračuje mílovými kroky dopředu.
Studovaní pedagogové mezi nimi většinou chybějí, otázka je ovšem, zda by pedagogické studium bylo skutečně k prospěchu věci. Jednotliví rodiče zakladatelé mohou mít různé vize a priority,
nicméně všichni se velmi dobře shodnou
na tom, jak by škola neměla vypadat.
Pokud možno by se vysněná škola neměla vůbec podobat té škole, do jaké oni
sami chodili.
Rodiče se schází, shání si informace o alternativních pedagogických proudech,
navštěvují přednášky o Montessori a Waldorfu, možná narazí i na intuitivní pedagogiku či svobodu učení. Zběžně jednotlivé proudy mezi sebou porovnávají, v zásadě jim ale všechno přijde dobré, respektující, tvořivé a svobodné. Uběhne
rok, byrokratické kolečko se blíží ke

svému konci, nakonec se na poslední
chvíli objeví i vytoužený učitel. Neuplynul ani rok a půl, je prvního září a škola je
na světě.
Tak nějak, živelně a s velkým nadšením,
dnes rodiče na mnoha místech republiky,
nejvíce však v Praze a okolí, zakládají
školy. Před pár lety se podobně,
„zezdola“, nastartovala velká vlna zakládání lesních školek, kterých dnes máme
přes 130. A teď si rodiče kladou otázku
„co dál?“. Přece nedají své dítě do normální školy! A tak přiloží ruku k dílu, vydupou ze země zbrusu novou školu a s velkým uspokojením hledí na to, co stvořili.
Dokud se neobjeví první problémy, konﬂikty a deziluze. Ale to bychom předbíhali...
První vlnu zakládání alternativních či inovativních škol jsme si zažili krátce po revoluci. Tehdy jsme cítili velkou euforii
z právě nabyté svobody, byli jsme rádi, že
se ruší socialistická škola a doufali jsme,
že se co nejrychleji promění v něco mnohem lidštějšího. Snažili jsme se převzít,
okopírovat to nejlepší, co bylo na Západě. Pro někoho to byly waldorfské školy,
pro jiného Montessori či Daltonský plán,
někdo byl okouzlen metodou Step by
Step. Zaplavila nás velká vlna kurzů vedených převážně zahraničními lektory,
v nichž si nadšení učitelé i rodiče osvojovali metodiku toho kterého alternativního proudu. Jen málokteří měli odvahu jít
po nevyšlapaných cestách, pustit se do
vlastních originálních pokusů jako Ivana
Málková, když zakládala Školu Hrou,
František Tichý, když otevřel Přírodní
gymnázium, nebo Ondřej Šteﬄ, když založil PORG.
Dnes, po 25 letech, je situace velmi odlišná a daleko více rodičů zakladatelů hledá
svou vlastní osobitou cestu. Klasickými
alternativními proudy se sice i nadále nechávají do jisté míry inspirovat, nechtějí

však žádný ze systémů převzít jako celek. Mají své důvody.
Více než 20 let existence alternativní pedagogiky nám ukázalo, že nehledě na nesporné výhody a mnohdy i prokazatelné
výsledky ani tyto systémy nemusí vždy
fungovat dobře, že i zde je mnoho nešvarů a stinných stránek. Většina rodičů dětí
v alternativních školách je spokojená, někteří jsou ale zklamáni a hledají jinou alternativní školu, nebo se vracejí do mainstreamu. Proč? Často se deklaruje více,
než se ve skutečnosti dělá. Často to nefunguje tak, jak by mělo. Často se tyto
školy příliš uzavírají do svých komunit.
Někdo tato slabá místa interpretuje jako
projevy lidské či odborné slabosti konkrétních učitelů, někdo kritizuje vedení
školy. Mnozí vidí problém v samotné
existenci pedagogického systému s jasně
deﬁnovanou učební ﬁlozoﬁí, metodikou
a učebním plánem.
Individualismu nové generace mladých
rodičů, formovaných už v porevoluční
době, se příčí myšlenka kopírovat nějaký
hotový pedagogický systém. Systém
může být jakkoli dobrý, jakkoli ověřený
dlouhou zkušeností v praxi, ale nevychází z nás, z naší individuality. Rodiče
i mladí učitelé se dnes snaží být co nejvíce autentičtí, chtějí být co nejvíce sami sebou. „Buď spontánní, sám sebou, neřiď
se podle žádných pravidel“ je evangeli-

První vlnu zakládání
alternativních škol
jsme si zažili krátce
po revoluci.
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em dnešního dne. Alespoň v komunitě
těch, co se snaží žít co nejvíce mimo systém.
V kontextu dnešního individualismu a odklonu od normativních systémů se tak
pro mnohé dnešní rodiče stává východiskem vize Svobodné školy. Mladí lidé nezatížení předsudky před pár lety založili
hnutí Svobody učení, zpočátku jako čistě
virtuální platformu určenou pro šíření
myšlenek inspirovaných americkou Sudbury Valley School a jejími četnými odnožemi, které dnes vznikají v mnoha zemích světa. V loňském a tomto školním
roce jsme byli svědky prvních pokusů za-

kládání takovýchto škol u nás. Je ještě
brzo soudit, zda se tato radikální ﬁlozoﬁe
uchytí i v praxi. Radikální proto, že naprosto neuznává jakékoli dospělými řízené vzdělávání dětí. Vychází z předpokladu, že dítě již od první třídy nese samo
plnou zodpovědnost za své učení.
A nemá cenu jakkoli dítě motivovat či nabádat k učení. Ani výhružkami, ani laskavými pobídkami, ani přeměnou nudné
učební látky do lákavější podoby. Dítě se
chce učit samo od sebe. To, co chce
a s kým chce. Nebo samo. A nebo se zrovna nechce učit nic. I to je správně.
Asi před pěti lety se v Čechách objevila

Svobodné školy se
špatně kopírují.
intuitivní pedagogika. Přišla k nám ze
Švédska, kde už se praktikuje téměř čtyřicet let. Pravda, na jedné jediné škole
jménem Solvik. Svobodné školy se špatně kopírují. Natož školy intuitivní...
V mnohém je intuitivní pedagogika blízká myšlenkám škol Sudbury, nicméně
v jedné věci je možná o krok dál. A to ve
věci poměrně zásadní. Má velmi promyšlený systém vzdělávání učitelů.
I když na první pohled moc systémově nevypadá. Vzdělávání nemá ani jasný začátek, ani jasný konec. Žádná kritéria absolvování. Žádné jasně dané penzum pedagogických znalostí, žádná metodika,
žádná didaktika. Žádné podrobné rozebírání vývojových fází dítěte jako na mon-

tessorských a waldorfských seminářích.
Vlastně jen jedno jediné téma, osobní rozvoj učitele. A jeden jediný cíl – přestat se
přizpůsobovat a stát se sám sebou.
Ona totiž žádná svobodná škola nemůže
fungovat bez svobodných učitelů. A kde
je ale vzít? Všichni jsme byli více či
méně vychováváni k nesvobodě, od dětství nás učili se přizpůsobovat, nebýt
sami sebou, neprojevovat nevhodně své
emoce, říkat jen to, co se sluší a patří.
Ale vraťme se k současné situaci kolem
zakládání škol. Spontánnost a živelnost
jsou bezesporu známkou zdravého vývoje, vycházejícího z individualit jednotlivých aktérů. To, že si každý prošlapává
cestu sám, příliš se neohlíží na nějakou teorii nebo na zkušenosti druhých a spíše
čerpá sám ze sebe, je pro daného rodiče
zakladatele skvělou školou, skvělou příležitostí k seberozvoji. Na druhé straně to
příliš nepomáhá stabilitě nově vznikajících škol. Po prvním období nadšení a sdílených ideálů se v zakladatelské skupince brzo začínají objevovat trhliny. Dříve
všechny spojovala negativní vize, to, co
nechtějí. Když se začíná rodit pozitivní
vize, ukazuje se, že každý z nás chceme
něco jiného. A mnohdy si teprve za běhu
uvědomujeme, že vlastně netáhneme za
jeden provaz...
Když jsem zakládal Institut pro podporu
inovativního vzdělávání, myslel jsem na
tyto školy. Přemýšlel jsem nad tím, jak
by bylo možné vyvážit jejich jednostrannosti, jakou podporu by potřebovaly.
Především je třeba, aby se zakladatelé ve
svých školách a komunitách necítili osamoceni, aby se cítili součástí širšího hnutí. Je třeba vytvářet platformy, na kterých
by se jednotliví zakladatelé setkávali, předávali si zkušenosti a vzájemně se doplňovali. Pravidelně pořádáme Setkání zakladatelů škol, pro širší veřejnost jsou určeny InoEduFesty, na kterých se prezentují jednotlivé inovativní školy a školky
a diskutují nad společnými tématy. A to
napříč proudy. Je třeba, aby jednotlivé pedagogické proudy mezi sebou začaly
více komunikovat. Je třeba jít ještě dále,
společně se do hloubky zamýšlet nad jemnými otázkami svobody a autority, skupiny a jednotlivce, a jak se význam těchto
pojmů proměňuje s věkem dítěte či s charakterem učitele. A především je třeba se
naučit otevřeně mluvit nejen o úspěších
své školy či komunity, ale i o vlastních
chybách a selháních.
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Ukázka z 5. čísla časopisu RAKETA, který vydává Joachim Dvořák. Rozhovor s ním najdete na následující stránce.
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Jak dělat časopis pro děti
Text: Markéta Majerová

„Dětem chcete s dobrým svědomím dávat to nejlepší, ale samozřejmě všudypřítomnému diktátu reklamy se
uniká obtížně,“ říká Joachim Dvořák, majitel nakladatelství Labyrint, které Raketu vydává. Proč ho propaguje
s podtitulem „pro děti chytrých rodičů“ i v čem je unikátní se dozvíte v našem rozhovoru.

Proč jste se rozhodl začít vydávat
Raketu?
Některé nápady se objeví z čista jasna
a zasvítí jako kometa na obloze, jiné nosíte v hlavě několik let. První myšlenku na
časopis pro děti jsem měl před více než
deseti lety. Tehdy jsem pod nakladatelstvím Labyrint založil samostatný label
pro dětskou literaturu Raketa. Když ale
máte ﬁrmu limitovanou velikostí a obratem, nestačí na realizaci všech plánů jen
zkušenosti. Potřebujete mít i štěstí a pře-

devším rozpoznat správný okamžik, kdy
něco nového rozjet… Nemluvě o penězích. Nevím, jestli to bylo správným rozestavením hvězd a planet, ale po deseti
letech vyčkávání jsme prostě během
dvou měsíců připravili pilotní číslo
a v prosinci 2014 první Raketa vyletěla
za svými čtenáři.
Připouštím, že pustit se v době, kdy většina tištěných periodik skomírá, do nového
časopisu bez ﬁnančního zázemí je pro
mnohé čiré bláznovství. Obzvlášť když

se rozhodnete, že v Raketě nebudete tisknout žádnou reklamu, ani skrytě sponzorované odkazy a placené soutěže. Nelíbí
se mi, když je obsah podružný, respektive je modelován tak, aby periodikum fungovalo především coby nosič reklamy.
Akcent na proﬁt za každou cenu je z dlouhodobého pohledu zničující, alespoň
tedy já si to myslím. Dětem chcete s dobrým svědomím dávat to nejlepší, ale
samozřejmě všudypřítomnému diktátu
reklamy se uniká obtížně.

Joachim Dvořák
Ve svém nakladatelství LABYRINT již téměř 25 let vydává kvalitní beletrii, knihy o umění, komiksy a literaturu pro děti. Spoluzaložil mezinárodní komiksový
festival KomiksFEST! Podporuje
nezávislé kulturní projekty a před
rokem začal vydávat RAKETU,
časopis pro děti chytrých rodičů.
Pracuje také jako hlavní editor magazínu MAGNUS, který se zaměřuje na kultivaci českých a slovenských milionářů.
www.labyrint.net
www.raketa-casopis.cz

foto: Matej Slávik/HN
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Mimochodem – kde jste objevil dvě šéfredaktorky?
Ano, Raketa má dvě šéfredaktorky,
Johanu a Radanu, čímž je unikátní
(smích). Johanu Švejdíkovou jsem kdysi
potkal v New Yorku, pracovala tam jako
modelka, která si pořád kreslila a navrhovala věci kolem designu. Dnes má pětiletou dceru Aničku, která je nejlepší kamarádka zase mojí dcerky Mii, s jejíž
maminkou mě Johana seznámila. Aby to
bylo pěkně zamotané, tak Radana
Litošová, která má tři malé děti, skvělou
fantazii, skládá písničky a pěkně píše, je
zase kamarádka Johany a dnes pracuje
u mě v Labyrintu. Obě se scházely v naší
redakci a občas mi něco ukázaly… Až přišel ten moment, kdy mi to nějak všechno
seplo a došlo, že ony dvě budou ten nejlepší tým pro nový časopis.
V čem se Raketa liší od ostatních časopisů pro děti?
Lidé nám říkají, že je skutečně jiná, že
nic podobného u nás nevychází. Raketa
je inspirována francouzskými magazíny
pro malé děti, veškeré příspěvky jsou
původní, nekopírujeme, nerecyklujeme
nápady ani nevyužíváme fotobanky –
pravda, je to z výrobního hlediska rozhodně dražší, ale originální obsah za tu
námahu stojí. Cílíme na širokou skupinu
dětí přibližně od pěti do deseti let, čtyřikrát do roka vychází tematická čísla.
A jak jsem zmiňoval, v Raketě není
naprosto žádná reklama, tím se radikálně
liší od všech. Nás to velmi osvobozuje
při vymýšlení obsahu.
Podtitul „časopis pro děti chytrých
rodičů“ může znít elitářsky. Pro jaké
čtenáře je Raketa určena a jak byste
popsal chytré rodiče?
Mnohokrát během své práce se dostávám
do situace, kdy musím řešit, zda mi na
druhé straně rozumí. Předpokládáte, že
váš partner – nebo čtenář, divák, prostě
ten na druhé straně – má nějakou úroveň,
a proto může mít i vaše komunikace
vyšší „level“. Nejde jen o zvládnutí jazyka, pochopitelně. Takže ti, jejichž dětem
je Raketa určena především, onu nadsázku v podtitulu chápou a lehce se usmívají. Představuji si je jako rodiče, kteří se
nestydí hrát si se svými dětmi a rádi a dobrovolně jim aktivně věnují čas. Chápu, že

pro leckoho je snazší posadit dítě před
monitor televize nebo počítače, ale to je
odpovědnost každého z nás. Nemůžeme
zachraňovat celý svět, že.
Baví Raketa i dospělé čtenáře?
Od začátku to bylo naším záměrem a přáním, aby si v Raketě našly svůj díl děti
a zároveň se o ni zajímali jejich rodiče.
Za podstatný považuji právě ten moment
spolupráce, dělat něco společně. A společně se také těšit. Tematická čísla se ukázala jako správná cesta, takže jsme se
vypravili například mezi brouky, pod hladinu oceánu, do vesmíru nebo jsme zkoumali nálady a barvy. Číslo 6, které vychází teď na jaře, se zabývá mimo jiné ožehavým tématem, jak vysvětlit dětem, jak
přicházejí na svět. Téma „Mláďata“ provází půvabně nakreslená obálka s těhotným prasátkem.
Myslíte si, že může klasický časopis
děti zaujmout i v době nových médií,
která nabízí interaktivní formu zábavy?
Není to lehké, ale může. Já mám výzvy
rád. Musíme to dělat co nejlépe, přemýšlet a nebát se experimentovat. Nejde kopírovat staré postupy, stejně jako se vyvíjí
vizuální svět kolem nás. Protože v rodinách, kde Raketu kupují, jsou děti různého věku, vymysleli jsme třeba teď pro
aktuální číslo speciální přílohu Raketa
Mini. Je to sešit pro nejmenší, který
mohou pokreslit, roztrhat nebo zmačkat,
to s iPadem neudělají. (smích)
Ale chtěl bych říci, že tohle záleží hodně
na rodičích, i proto máme ten lehce provokující podtitul. Když malé děti ochudíme o haptickou zkušenost se světem
potištěného papíru, nejen že jim krademe
kus představivosti, ale vyrábíme z nich
i budoucí „nečtenáře“. Jako nakladatel,
který se v branži pohybuje dost dlouho,
odklon mladých lidí od čtení pociťuji
velmi silně.
Jaký časopis jste četl vy jako dítě?
Celé prázdniny jsem v dětství vždycky
trávil u mého dědečka na samotě
v Sudetech. Nefungovala tam televize
a pošťák jezdil jednou za týden. Abych
zabil nudu, čaroval jsem s vlastní fantazií
a v sedmi letech založil první nakladatel-

ství. Kreslil jsem a vydával svoje knihy.
A na půdě mezi pavučinami v oprýskaném lodním kufru si listoval starými časopisy, které ale vůbec nebyly určené
dětem…
Odkud přichází vaše inspirace?
To je otázka jako od psychoterapeuta…
Myslím, že by nebylo vhodné se na tomto
místě až tolik odhalovat. (smích)
Nicméně to, co mě pohání dál, je zvědavost a také setkávání s inspirativními lidmi. Touha vědět víc. Pořád nás něco překvapuje a pořád je důvod o věcech přemýšlet, dokud nezlenivíme. Pak se z nás
stanou poslušní konzumenti ležící se slevovými letáky ze supermarketu před televizí.
Cítíte odpovědnost při tvorbě pro děti,
nebo máte naopak větší svobodu
a prostor pro fantazii?
Odpovědnost? Když se celý život snažíte
pokud možno dělat vše podle nejlepšího
svědomí, pak přestanete cítit limity
a vede vás jen vlastní vkus a intuice.
Fantazie je dar, kterou jako malé děti
dostaneme do vínku všichni. Až následný systém institucí a tradice výchovy nás
o ni postupně připravují. Přál bych si, aby
Raketa tuhle rezervaci tvořivosti a touhy
po poznání udržovala životaschopnou.
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Youtubeři: rock-and-roll 21. století
„Youtubeři jsou hlasy nové generace, jsou to opinion leadři, kteří mají na mladé mnohdy větší vliv než škola
nebo rodina,“ říká Tomáš Gavlas, výkonný ředitel Get Boost. Jak vnímají youtubeři svůj vliv na diváky? A měli by
dnes všichni používat online platformy k osobnímu PR? Více v rozhovoru.

vem přichází automaticky i odpovědnost,
když vidí, že je komentují mladší lidé, ale
nedělají to všichni. Jsou tady i youtubeři,
kteří prostě nekultivují a nevedou lidi na
správnou cestu, ale i tak si myslím, že většina z nich jsou slušní lidé, kteří si svoji
odpovědnost uvědomují.
V čem je rozdíl mezi nejlepšími youtubery a ostatními, kromě počtu zhlédnutých videí a odběru kanálu? Jaký je
jejich kvalitativní rozdíl v práci a přístupu?

Tomáši, jak jste se dostal k youtuberům?
Při psaní rigorózní práce jsem hrál často
hru Minecraft, jednou jsem nevěděl, jak
tam něco postavit, tak jsem si našel video
na Youtube, kde někdo postup popisoval.
Po prvním zhlédnutém videu jsem si pustil další a za chvíli jsem si uvědomil, že
mě vlastně baví ten člověk, který tam je.
Takže i prokrastinace může být někdy užitečná. A třeba mne přivedla na nápad
začít spolupracovat s youtubery.
A kdo jsou vlastně youtubeři?
Dají se označit za hlasy nové generace.
Jsou to opinion leadři, jsou to lidé, kteří
mají vliv na mladou generaci, na mladé
lidi. Jejich hlavní diváci se pohybují
mezi 13–25 lety. Aby si to lidé dokázali
dobře představit, tak to přirovnávám k období rock-and-rollu. Západní společnost

vlastně od příchodu rock-and-rollu nezažila takto obrovský boom, kdy holky šílely, kluci šíleli, byly vyprodány koncerty,
na kterých všichni kolabovali, a nic
takhle silného tu nebylo až do youtuberů,
kteří přišli teď. Já jsem si to uvědomil,
když jsem byl na Utuberingu (pozn. red.:
Tzv. festival generace Z, který pořádá
agentura Get Boost a jehož prvního ročníku se účastnilo 20 000 lidí.) a viděl
jsem tam fanatické děti, které youtubery
milují, chtějí jejich podpis, chtějí se
s nimi potkat a vnímají je jako kamarády,
jako někoho blízkého. Takže jsou to pro
mladou generaci skutečně vlivní lidé,
tedy opinion leadři.
Uvědomují si svoji velkou odpovědnost, když jejich názor může ovlivnit
tolik mladých lidí? Mají nějaké hranice, za které nesmí zajít?
Většina z nich je má. Často naštěstí s vli-

Hlavní rozdíl je v tom, že se tito youtubeři se živí natáčením videí na plný úvazek
je to jejich primární práce. Když jsme
s youtubery začínali a ptali jsme se jich,
co chtějí v životě dělat, tak málokdo z
nich ještě před třemi lety řekl, že by chtěl
být youtuber na full time. Říkali, že chtějí
dělat v médiích, být moderátorem apod.
A my jsme je upozorňovali, že to dohromady nejde zvládnout. Youtuber si musí
vymýšlet dobrý obsah, se kterým je strašně moc práce. V podstatě je to jako být samostatnou televizí, která musí vysílat několik pořadů, jež pravidelně vychází,
k tomu musíš promyslet jejich obsah, vše
natočit, sestříhat, pak tomu udělat optimalizaci, přidat hashtagy, přidat programové schéma, vědět, co kdy vychází atd.
Také to není jen Youtube, ale jsou to
všechny sociální sítě, na kterých mají
youtubeři tisíce odběratelů, se kterými si
musí popovídat, takže musí být angažovaní na 100 %. Jde hlavně o to udělat ten
krok důvěry a rozhodnutí, kdy si youtuber řekne, že to chce skutečně dělat a
vstoupit do toho naplno, a pak je to vidět.
Které základní dovednosti youtubeři
potřebují ovládat?
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Důležitá je osobnost a také umění podat
věci ostatním poutavým způsobem. Dále
je třeba projektové přemýšlení, dokázat
myslet koncepčně a dát tomu nějaký systém. Určitě se také nesmí stydět před kamerou a musí být dobrý vypravěč, který
umí mluvit s publikem, což je těžké, protože to publikum není v dané chvíli vidět,
přestože youtuber mluví k tisícům lidí,
ale když se natáčí doma v pokojíčku, tak
je těžké si to představit.
Je podle Vás sebeprezentace prostřednictvím online kanálů dovednost, kterou by dnes měli umět téměř všichni?
Ono by to mělo být takové osobní PR,
které si dnes dělá každý z nás a ti mladí to
umí mnohem víc, než třeba my, jelikož se
sociálním sítím víc věnují. Pokud někdo
z mladší generace na sítě aktivně nepřispívá, tak tam není vidět a pro ostatní lidi
neexistuje, což platí i pro náš věk. Ale
ono se to dá naučit. Je takový balík knowhow, jak být dobrý youtuber, jejichž základem je chovat se přirozeně.
Myslíte si, že by dnes měli umět všichni
natočit si vlastní video? Považujete dovednosti zviditelňovat se na online platformách za jednu ze základních kompetencí 21. století?
Já bych řekl, že ano, ale přijde mi strašné
to říct. Protože to záleží na tom, co chce
kdo dělat. Ale cokoliv chceš dělat, musíš
to umět primárně prodat, tím nemyslím
prodej pouze v obchodním smyslu, ale
znamená to také, umět svůj zámět vysvětlit a přesvědčit o tom ostatní lidi.
K tomu pomáhá, když člověk umí dobře
ovládat sociální sítě.
Dala by se videa youtuberů použít
jako materiál pro školní výuku?
Malé děti by se měly vzdělávat v tom,
kdo jsou to youtubeři, protože je často vychovávají více než jejich učitelé nebo rodiče. Nevím, jestli jeto dobře nebo špatně, je to tak. Proto by děti měly vědět, co
ve světě youtuber znamená, kde je jeho
místo, kdo to je. Jinak existuje riziko, že
si dítě může postavit youtubera v rámci
svého sociálního okruhu na vyšší pozici,
než kde by reálně měl být. Což si myslím,

že se obecně nedělá. Druhá věc je, pracovat s jejich vlivem uvnitř kanálu tak, aby
kultivovali své vlastní diváky, což se většina z nich snaží dělat. Také by se dal využít silný vztah dětí k youtuberům. Například, jsem se bavil s Petrou Vančurovou,
která vyhrála blogerku roku, je jí 31 let
a je jednou z nejstarších blogerek. Vyprávěla mi, jak jí píšou malé holčíčky se
svým trápením, nebo o své první menstruaci a radí se s ní, co mají dělat.Takže
určitě by se vliv youtuberů dal využít pro
témata, která by ve škole kultivovala
a prostřednictvím tohoto kanálu se dala šířit, aby to nebyly nestravitelné blbosti,
ale taková základní témata, která dokáží
youtubeři skvěle podat.
A už Vás nějaká vzdělávací instituce
s touto nabídkou oslovila?
Zatím na takovou nabídku čekám, ale dokážu si ji představit. Nejvíc by mě potěšilo, kdyby taková nabídka přišla od nějakého výše postaveného decission makera
(pozn. red.: osoba s rozhodovací pravomocí), který by s námi mohl vymyslet
systémovou kampaň, kde by se dal vliv
youtuberů správně využít.
Co může být pro odběratele youtuberů přidanou hodnotou, když je sledují?
Zejména prezentace témat, o kterých se
ve společnosti příliš nemluví, to mi při-

jde jako velká přidaná hodnota. Také
změna v pohledu na určitá schémata. Například dříve byly dívky pod tlakem kosmetických ﬁrem, které prezentovaly
krásu prostřednictvím top modelek a brutální retuše, takže tlak na krásu a dokonalost byl opravdu silný. Youtuberky pomáhají tohle pojetí u mladých holek rozbíjet
a ukazují, že bez nalíčení vypadají jako
normální holky, a to zvedá jejich divačkám sebevědomí. A taky je inspirují
v tom, že mluví o těžkých věcech, jako je
zklamání, očekávání, úzkosti i deprese,
a vždy, když o tom promluví, tak jsou od
publika velmi dobré ohlasy. Youtubeři
zkrátka umí srozumitelně podat běžná i tabuizovaná témata.
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Potěmkinovy vesnice ve školství
Text: Ondřej Štefﬂ

Potěmkinovy vesnice ve školství

není ani jedno.

Příběh o knížeti Potěmkinovi a jeho ukázkových vesnicích, které tak ohromily carevnu Kateřinu Velikou, přestože to byly
ve skutečnosti pouze malované kulisy, za
nimiž se skrývali chudí vesničané, může
sloužit jako vhodná paralela k současnému stavu českého školství. I když naše
spokojenost s českým školstvím není asi
taková jako Kateřiny Veliké s prací knížete Potěmkina, přece jen je tu ale pořád
dost věcí, kterým věříme tak jako Kateřina kulisám vesnic. Věříme jim ze setrvačnosti, z pohodlnosti, z nedostaku informací, často proto, že jsme od skutečnosti příliš daleko (třeba mnozí rodiče),
a nebo naopak, že jsme v ní úplně ponořeni a chybí nám odstup (třeba někteří učitelé nebo žáci).

Důležité poznámky

Budu se věnovat třem takovým Potěmkinovým vesnicím ve školství. Třem našim
přesvědčením, že něco je ve školství v pořádku, ale ve skutečnosti není. I. Víme,
co učit a proč, II. Víme, jak učit, III. Děti
se ve školách naučí to, co mají. Pravda

Než to všechno vyložím, musím učinit tři
důležité poznámky.
Především, mluvím o základním vzdělávání. A i když v dalším budu čerpat příklady zejména z českého prostředí, situace v jiných rozvinutých zemích není v některých ohledech příliš odlišná.
Druhá poznámka. Nehledám vinu u učitelů, ti za tyhle Potěmkinovy vesnice nemohou. Oni učí, musí učit, to, co jim předepisují osnovy, resp. dnes Rámcové
vzdělávací programy, ale ty oni nenapsali. Učí, musí učit, ve školách podle platných předpisů, ale předpisy ani celkovou
organizaci školy oni neurčují. Výsledky
žáků hodnotí, a musí hodnotit, podle kritérií, pravidel a vzhledem ke zvyklostem,
které sami nezavedli. Učitelé jsou tak
mnohem spíše jednou z obětí celého systému, oni ty Potěmkinovy vesnice nenamalovali, jen v nich musí žít.

A za třetí, mluvím o školství jako celku,
o průměru, o většinové běžné škole.
A jako všude jsou i zde výjimky, jsou
místa, školy, učitelé, rodiče, kteří mají
jasno v tom, co a proč se děti učí, jak
a proč to dělají, i v tom, co děti nakonec
umí. Jedním pěkným takovým příkladem, i když mimo školství, je Skaut.
Potěmkinova vesnice I: Víme, co učit
a proč
(V tomto čísle Perpetua se věnujeme
první Potěmkinově vesnici, další budou
následovat v dalších číslech.)
Mnoho lidí, zejména rodičů, je přesvědčeno, že to, co se děti učí ve škole, je přesně to, co se děti naučit mají. Že je kdesi
kdosi moudrý, kdo o tom na základě rozsáhlých rozborů, hlubokých úvah a dobře
promyšlených cílů vzdělávání rozhodl.
Že je někdo, kdo ví, proč se učí zrovna
tohle a ne něco jiného. Mnoho lidí věří,
že takto moudře a promyšleně vznikly
i Rámcové vzdělávací programy (dále
jen RVP), které určují, co se na školách
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musí učit. To je ale po všech stránkách
omyl.
Od roku 1849 pořád stejně
Základní skladba předmětů, jak je známe
ze základní školy či gymnázia: Čeština,
Matematika, Dějepis, Zeměpis, Přírodopis (Biologie), Fyzika, Chemie, Cizí jazyky a Tělocvik, Zpěv a Výtvarka. Existují
od roku 1849, od tzv. Exner–Bonitzovy
reformy. Jen místo chemie jsme tehdy
měli lučbu a místo fyziky silozpyt. Už to
samo o sobě je podivné. Předměty, které
měly děti připravovat do života na počátku průmyslové revoluce, kdy se svítilo
svíčkou, v době páry, v habsburské monarchii, jsou dodnes stejné, přestože nyní
žijeme v době sociálních sítí, nanotechnologií, robotů, úprav genetického kódu
a v demokratickém státě. Navíc pojetí obsahu všech předmětů je prakticky stejné.
Tu a tam nějaký učitel zajásá, když se podívá do sto let staré učebnice. A u většiny
předmětů se ani obsah mnoho nezměnil,
kromě toho, že samozřejmě v přírodních
vědách přibyly některé nové objevy a dějepis už zahrnuje světové války. Víte třeba, proč u nás máme o dost víc výuky fyziky než ve většině jiných zemí? No protože „…žádná věda na zničení tmavých
pověr s hroznau jejich družinau při čarodéjnických duchů zaklínačů, pokladů hledačů atd. více a dobročinněji neaučinkovala, nežli právě silozpyt“. A máme to tak
dodnes.
Boj o hodiny
Od roku 1849, už více než 160 let, jen
oprašujeme starý systém. O skladbě předmětů, o celkové koncepci, o obecných cílech vzdělávání ani o tom, jak bude vypadat svět, do nějž děti vyrostou, a jak je na
něj připravit, se široká odborná debata nevede. Zato za kulisami probíhá živá diskuse, resp. někdy i ostrý souboj o počet
hodin, které každý předmět dostane. Za
těch 160 let totiž vznikly velké skupiny
učitelů jednotlivých předmětů, češtináři,
fyzikáři, matikáři, tělocvikáři atd. Třeba
dějepisářů jsou tisíce, matikářů a češtinářů dokonce desetitisíce. A některé skupiny učitelů mají i docela dobře organizovaná a silná zájmová sdružení.

A ta pak vedou boj o hodiny. Kdyby třeba
totiž někdo přišel s tím, že zrušíme chemii, co by chemikáři dělali, že? Nebo že
i jen snížíme počet hodin dějepisu, stovky, možná tisíce dějepisářů by ztratilo
práci. A stejné to bylo i při přípravě platných Rámcových vzdělávacích programů. Nikoliv úvahy o tom, jak děti co nejlépe připravit na jejich budoucí život, ale
především zachování stavu a péče
o zájmy učitelů jednotlivých předmětů
rozhodují o tom, co školám předpíšeme,
že mají učit.
Rodiče chtějí to, co bývalo
Změna tradičního zaběhnutého systému
je ovšem obtížná i z řady dalších důvodů.
Jsou tu rodiče, kteří se sami učili co? No
právě tohle! A rodiče rodičů? Totéž. A tak
každý předpokládá, že když se to učili
moji rodiče, budou se to učit i moje děti.
Změně brání i další věci. Chemii na gymnáziu nemůžeme zrušit, protože se z ní
přece dělají přijímací zkoušky na medicínu, že? Ale třeba z práva ani z ekonomie se na právnické ani ekonomické fakulty přijímačky nedělají. A to prostě proto, že tyhle předměty se na základních
školách a gymnáziích učí tak málo, že by
nebylo co zkoušet. Kdyby se ale chemie
neučila, nikoho na medicíně by nenapadlo z ní dělat přijímací zkoušky. Je
omyl se domnívat, že by se stalo něco vážného. Prostě by se s potřebnou chemií začalo od začátku, stejně tak jako se na medicíně začíná od začátku s histologií, na
ekonomice s ekonomií a na právech s právem.
Znalosti z ekonomie nebo práva využije
ovšem dnes v životě prakticky každý,
středoškolskou chemii jen málokdo.
Jenže to v roce 1849 nikdo nevěděl, a tak
ve škole z tradice a setrvačnosti učíme
chemii. A deﬁcit školy v ekonomii či
právu suplují média či banky (např. v Lidových novinách zrovna vychází právní
rádce). A jsme zase u rodičů, ano, rodiče
chápou, že pro život většini dětí by ekonomie či právo byly užitečnější. Ale
z chemie se přece dělají ty přijímací
zkoušky.
Co je vlastně úkolem školy?

Ekonomii a právo jsem si vybral jen jako
přehledný příklad, toho, co by člověk
v dnešním a hlavně budoucím světě potřeboval, a škola mu to nedává. Takových
věcí, v kterých často pociťujeme v životě
deﬁcit, je mnohem víc. Lepší znalosti
a dovednosti v mezilidských vztazích,
jak si vybrat partnera, jak vychovávat
děti, jak si vybrat práci, jak si hledat práci. V takových věcech hledáme radu a pomoc, až když vzniknou problémy, rozvádíme se, děti se chovají jinak, než bychom si přáli, přestane nás bavit práce,
přijdeme o ni. A jen málokdo si v té chvíli
uvědomí, že tomuhle se třeba dalo předejít, kdybych o tom ze školy něco věděl.
Mnohý ovšem namítne, že tohle není
úkol školy. A v tom je právě hlavní pro-
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blém. Je, nebo není? Máme tohle a podobné věci ve školách učit, nebo ne? Nevíme, ani si tu otázku neklademe. Co je
vlastně smyslem a cílem školy? Připravit
děti na přijímací zkoušky a na další studium? Připravit je na budoucí zaměstnání?
Připravit je na partnerský a rodinný život? Připravit je na občanský život? Rozvíjet jejich osobnost? Vychovat z nich demokraty?
Školský zákon z roku 2004 počítá s tím,
že nejdříve bude Národní program vzdělávání. Teprve od něj se měly odvíjet jednotlivé RVP, pro základní vzdělávání,
pro gymnázia, pro jednotlivé střední odborné školy, ba i pro školy mateřské. My
ho ovšem ani po 12 letech nemáme,
a RVP vznikaly a vyvíjí se, jak posáno
výše. My vlastně nevíme, co v nich má
být, nemáme žádnou hierarchii cílů. Nevíme, zda je důležitější žáky základní
školy připravovat „na výkon povolání“
nebo třeba „na pochopení a uplatňování
zásad demokracie“ (§2 Školského zákona). A tak ve výsledku v RVP pro základní školy máme takové perly, že na konci
základní školy žák umí:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

objasnit funkci dvou organismů ve
stélce lišejníků
zapojit správně polovodičovou diodu
využívat Ohmův zákon při řešení
praktických problémů
orientovat se na stupnici pH a změřit
reakci roztoku
formulovat a řešit reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
využívat při tvořivých činnostech
prvky lidových tradic

Je třeba připomenout, že tohle by podle
RVP měl umět každý, kdo prošel základní školou, tedy vlastně úplně každý (až
na patologické výjimky). Projdeme-li si
pak RVP podrobněji, vypadá to, že ze
všech žáků chceme vychovat malé vědce. Akademičnost a abstraktnost konkrétních výstupu je veliká, zato praktická
použitelnost malá. Jeden příklad, který
všichni známe, za všechny: slovní
a větný rozbor. Je to opravdu tak užitečné, aby tím děti trávily desítky či možná
stovky hodin? V zahraničí nic takového
většinou nemají. Nebylo by lepší, kdy se
učily třeba srozumitelně vyjadřovat?

Co chce stát a co chtějí rodiče?

Příprava na budoucí život

Právo rozhodovat o výchově a vzdělání
dětí samozřejmě patří především rodičům. To jim zaručuje Ústava i Občanský
zákon. Na druhé straně je zde zcela přirozené právo státu v nějaké míře formovat,
ba indoktrinovat své budoucí občany.
Proto mají skoro všude na světě nějakou
formu povinné školní docházky. Žádná
země přece nechce vychovávat gaunery
nebo hlupáky.

Ve velmi obecné rovině se ale nakonec
shodneme. Úkolem školy je připravovat
děti na jejich budoucí život. Naše představy o tom, jak by na něj měly být připraveny, se ale liší, jsou vágní a nepromyšlené.

Ale dva organismy ve stélce lišejníku?
A změřit pH reakci roztoku? Proč stát
nutí mé a vaše děti, aby tohle uměly?
Více bych rozuměl tomu, kdyby stát
chtěl občany vzdělané v ekonomice a
právu než v chemii. Sám pro sebe si vždy
představuji, že povinné vzdělávání pro
všechny děti by mělo obsahovat to, co
bych si přál, aby uměli budoucí spoluobčané mých dětí. Ne tedy moje děti, u nich
si přeji mnohem mnohem víc, ale všichni
ti, se kterými ony budou žít.

A co si přejí rodiče – jaké by měly
být jejich děti a co by měly umět
(v pořadí podle ankety Scio):
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

umí se radovat ze života
umí a chce se stále učit
je sebevědomé, věří si
je své a jedinečné
rozumí samo sobě
je odvážné, nebojí se chybovat
umí překonávat překážky, je
vytrvalé
umí anglicky
umí vidět věci v souvislostech

Většina rodičů ovšem příliš neočekává,
že se tohle děti naučí ve škole, rozhodně
ne v té běžné většinové. A pokud ve škole, tak nejspíš v nějaké alternativní; ty si
často kladou podobné cíle.

S budoucím životem našich dětí je ovšem
ještě jedne problém. Ony budou dospělé
v letech 2030 až 2080. A svět kolem nás
se rychle mění, dokonce se mění stále
rychleji. Stále častěji se objevují nečekané a nepřídvídatelné změny, „černé labutě“, krize. I rozvoj techologií je stále rychlejší a do našich životů zasahuje nevídanou měrou.
O podobě budoucího světa nevíme nic
jistě ani v horiznotu pěti, natož patnácti či
padesáti let dopředu. Jak tedy můžeme
vědět, co děti učit, když nevíme, jaký
svět je čeká. Snad jedinou jistotou je, že
svět, který je čeká, bude plný změn. A tak
to hlavní, co bychom je měli naučit, je ﬂexibilita, schopnost zvládat změnu, žít se
změnou, umět se s ní vyrovnat a brát ji
jako výzvu. Jinými slovy mít sebedůvěru. A změna vždycky znamená něco nového se naučit, proto umět a chtít se stále
učit patří k nepominutelným požadavkům.
Závěr
Když posíláme dítě do školy, nějak automaticky předpokládáme, že se tam bude
učit užitečné věci. To, co se ale děti ve
školách učí podle Rámcových vzdělávacích programů, nemá mnoho společného
s tím, co by se děti měly naučit, aby byly
dobře připrveny na svůj budoucí život.
Ať už se na to díváme z hlediska státu,
nebo z hlediska rodičů. Často se ve školách děti učí věci, o nichž už dávno nikdo
neví, proč by se je měly učit. Mnoho věcí
se učí jen proto, že jsou pak zapotřebí
u zkoušek na další školy nebo v dalším
studiu. Pro reálný život většiny dětí pak
už žádný význam nemají.
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Trvalá obnova školy: energie
pro lepší pedagogickou práci
Text: Lukáš Šlehofer

„Vzdělávání ve školách by mělo být mnohem otevřenější a více zaměřené na potřeby budoucnosti,“ říká Karel
Derﬂ, autor projektu Trvalá obnova školy a ředitel ZŠ a MŠ v Chrašticích. Jaká byla motivace sdružení založit?
Jak funguje? A co je jeho vizí? To se můžete dozvědět v následujícím rozhovoru.

Pane řediteli, mohl byste nám vysvětlit, co dělá a jak funguje sdružení Trvalá obnova školy?
Občanské sdružení Trvalá obnova školy
zastřešuje činnost networku několika desítek aktivně spolupracujících škol –
resp. ředitelů a jejich zástupců, kteří se
v letech 2000–2006 postupně zapojili do
programu Trvalá obnova školy v rámci
vzdělávacího projektu „Dokážu to?“ (AISIS) a později i do projektu „Spolupráce
a důvěra“. Oba tyto projekty si kladly za
cíl pomáhat zapojeným školám s nastartováním procesu změn nutných k realizaci kurikulární reformy a trvalé obnovy
školy, vybavit vedení těchto škol potřebnými nástroji pro plánování i řízení změn
a v neposlední řadě také vytvářet vhodné
podmínky pro vzájemnou spolupráci
a sdílení zkušeností. Vycházeli jsme přitom ze skutečnosti, že lépe a otevřeněji
mohou spolupracovat ředitelé těch škol,
které si vzájemně nekonkurují. Proto
mezi námi najdete školy prakticky z celé
České republiky, ale zpravidla ne školy
sousedící. TOŠ funguje jako poměrně
soudržná skupina, v rámci které se společně vzděláváme (koučování, facilitování, leadership, zavádění inovací ve výuce, OSV a další), vyměňujeme si zkušenosti, sdílíme již vytvořené materiály, navzájem se podporujeme či v menších skupinách domlouváme a realizujeme některé další projekty. Tak například vznikl
projekt „Kruh spolupracujících škol“,
který jsme zaměřili na „odprivatizování
pedagogické praxe“, kdy jsme vyvezli
učitele na jiné školy, nabídli si navzájem
desítky ukázkových hodin výuky a každá
hostitelská škola se samozřejmě snažila
ukázat to, co se dnes nazývá příklady
dobré praxe. Výhodou tohoto projektu realizovaného již v letech 2004–2008 bylo
to, že se do něj aktivně zapojily i naše pe-

dagogické sbory. V té době jsme již také
připravovali a zaváděli ŠVP a právě setkávání na školách, předávání zkušeností
a společné řešení některých problémů
nám pomohlo lépe zvládnout tuto poměrně náročnou etapu kurikulární reformy. I to je jedna z forem naší spolupráce
v rámci networku TOŠ.
Proč jste jej vůbec zakládali?
Již během účasti v projektu „Dokážu to?“
se podařilo vytvořit dobře fungující
a silně motivovanou skupinu složenou
převážně ze školských manažerů, kteří si
rozuměli a měli zájem se dále setkávat
osobně i profesně a především chtěli pokračovat společně i v dalším vzdělávání.
Z této potřeby samotných účastníků vznikl nejprve neformální Klub TOŠ a později i registrované sdružení, jež se stalo
akreditovanou organizací pro pořádání
DVPP. Zpočátku jsme připravovali a zajišťovali vzdělávací akce výhradně pro
sebe a pedagogy z našich škol TOŠ, později jsme ale začali nabízet některé semináře či kurzy i dalším zájemcům.
Občas také někdo přivedl podobně smýšlejícího kolegu z jiné školy a my jej přijali mezi sebe. Tak se z naší doposud uzavřené skupiny postupně stala skupina otevřená i pro ostatní, kteří mají zájem o trvalý rozvoj své školy i smysluplnou a otevřenou spolupráci. Naší zásadou ale je,
že nepřesvědčujeme ani nenutíme ty,
kteří nechtějí, ale nabízíme a dáváme podporu těm, kteří mají zájem.
Jaké cíle si kladete do budoucna?
V roce 2015 jsme oslavili 15 let od začátku naší činnosti, která vždy vycházela
především ze zájmu učit se nové věci
a z aktuálních potřeb. Několikrát se sice

zdálo, že jsme se již vyčerpali, někteří
z ředitelů skončili, opustili školství nebo
se vzdálili, ale vždy jsme našli novou
energii, nová témata a důvod se znovu potkat. V současné době nabízí Trvalá obnova školy asi 15 akreditovaných kurzů či
seminářů, většinou jsou zaměřené na inovace ve výuce, rozvoj profesních dovedností pedagogů i vedení škol, osobnostní
rozvoj atp. K našim tradičním akcím
patří každoroční Letní škola TOŠ. Poslední dvě byly u nás v Chrašticích, tu
další uspořádáme v srpnu 2016 ve Žďáru
nad Sázavou u pana ředitele Jardy Ptáčka, který je také členem TOŠ. Naše činnost je založena na dobrovolnosti, chuti
a zájmu účastníků, takže dokud nám vydrží, bude pokračovat i Trvalá obnova školy.
Spolupracujeme také s H-mat, o.p.s.,
a pořádáme společně semináře Hejného
metody výuky matematiky na celkem 10
místech v různých regionech po celé ČR.
Samozřejmě, že na školách, jež jsou
členy TOŠ! Musím říct, že Hejného mate-
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matika nás velmi oslovuje, na většině
škol našeho networku se již podle této metody vyučuje nebo brzy začne. Jsme
proto rádi, že můžeme přispět k její propagaci a dalšímu šíření.
V TOŠ jsme se také seznámili s principy
tzv. Fish! Philosophy, které bych rád propagoval i v dalších školách, protože je považuji za jednoduchý a účinný nástroj
k vytváření příznivého klimatu ve školách, ke zlepšování vztahů mezi vyučujícími a žáky i jako prevenci proti vyhoření
učitele.
Smysl spatřuji i ve spolupráci se školami
v zahraničí – pro mnohé z nás jsou velmi
cenné zkušenosti, které jsme získali
během stáží či návštěv na zahraničních
školách. I v tom chceme v TOŠ pokračovat a přispět tak k šíření zajímavých
metod či trendů, které je možné využít
i v našich podmínkách.
Jak si myslíte, že by mělo vypadat vzdělávání dětí, které jsou v současné době
školou povinné?
V každém případě by mělo být vzdělávání ve školách mnohem otevřenější a spíše
zaměřené na potřeby budoucnosti, abychom co nejlépe připravili děti na to, co
je čeká (i když přesně nevíme, co to vlastně bude). Můžeme však odhadovat, že
úspěšnější budou ti, kteří získají pozitivní vztah k učení, naučí se efektivně učit
nové věci, nebudou švindlovat, budou
mít motivaci k celoživotnímu vzdělávání, dokáží přijímat a reagovat na nejrůznější změny, budou umět dobře komunikovat v mateřském jazyce i v angličtině,
dokáží naslouchat ostatním, ale i obhajovat svoje názory, a navzájem se respektovat. A tohle vše se dá naučit jedině tím, že
to budeme vytrvale trénovat a prakticky
zkoušet v bezpečném a motivujícím prostředí. Rozvíjení znalostí, dovedností
a schopností tohoto druhu je pro učitele
samozřejmě mnohem obtížnější než
např. zkoušení vyjmenovaných slov či
hledání na slepé mapě. Nehledě na obtížnou měřitelnost a hodnocení výstupů i
časté nepochopení ze strany některých
kolegů či rodičů. Oceňuji proto snahu
těch škol a pedagogů, kteří se na tuto obtížnou cestu vydávají, ale na druhou stranu vnímám jako určitý problém rozevírání nůžek mezi těmi školami, které usilují

o změnu, a mezi jinými, které vytrvale
brání svoje pozice a nehnou se z místa po
mnoho let. Myslím, že tento trend bude
v dalších letech ještě výraznější, zejména
se vznikem desítek nových škol, které
jsou často zřizovány rodiči, kteří nechtějí
dát svoje děti do školy považované
z dnešního hlediska za překonanou.
Co proto děláte konkrétně ve Vámi vedené škole v Chrašticích?
Postupně jsme začali pracovat metodami, jež bývají označovány jako inovativní (genetická metoda výuky počátečního
čtení a psaní, Hejného metoda výuky matematiky, využívání Montessori pomůcek, písmo Comenia Script, metoda
CLIL, využití rodilého mluvčího, projektové vyučování, kooperativní výuka,
volitelné předměty již na I. stupni…),
umožňujeme dětem pracovat ve věkově
smíšených skupinách, snažíme se o smysluplné a efektivní využívání ICT, vedeme žáky k sebehodnocení, učíme je plánovat si práci, obhajovat svoje názory,
připravujeme a hrajeme s dětmi divadlo,
realizujeme projekty podporující etické
chování a OSV. Za základ všeho považujeme dobré vzájemné vztahy, příznivé
klima školy a hlavně bezpečné prostředí.
Právě to ovlivňuje, jestli děti chodí do
školy rády i jakou motivaci získají pro
svoji školní práci.
Název našeho ŠVP je „Spolu a v pohodě“. Myslím, že přesně vystihuje podstatu toho, o co usilujeme. Aby se všichni
(dítě, rodič i pedagog, host) v naší škole
cítili dobře a měli chuť do společné práce! Moje role ředitele školy je pak vytvářet co nejlepší podmínky pro práci pedagogů a zaměstnanců školy, aby oni mohli
dělat dobře svojí práci a poskytovat co
nejvhodnější podmínky pro děti a jejich
rozvoj. Je to souhrn mnoha faktorů, které
se navzájem ovlivňují a doplňují. Tento
stav se buduje dlouhodobě a výsledek
není vidět hned. I proto používám výraz
trvalá obnova školy, protože někdy nejde
jen pořád rozvíjet, ale je třeba udržovat
a podporovat již dosažené…
Jak to vnímají rodiče?
Naštěstí máme bezva rodiče (i když jsme
spádová škola), kteří se nám snaží porozumět a dokáží nám poskytovat zpětnou

vazbu v případě, že něco není jasné. Vnímám i posun v otevřenosti, s jakou jsou
v posledních letech rodiče schopni
a ochotni diskutovat o škole. Mnozí rodiče se již nesoustřeďují jen na svoje dítě,
ale začínají vnímat školní problematiku
i z širšího hlediska. Pravidelně využíváme i anonymní dotazníkové šetření Mapa
školy, které nám dává poměrně jasné informace a vodítka pro naši další práci.
Pokud zjistíme, že v některé oblasti dochází k větším názorovým odlišnostem,
je třeba s tím něco udělat – buď je něco
špatně a musí dojít ke změně, nebo jsme
přesvědčeni o správnosti našeho postupu, a pak je zde prostor pro lepší komunikaci a vysvětlování. Výsledky Mapy
školy samozřejmě v plném rozsahu zveřejňujeme.
Co konkrétně děláte proto, aby přijali
vaše myšlenky?
Je pro nás důležité, aby rodiče rozuměli
tomu, co se ve škole děje a důvěřovali učitelům. Zveme proto rodiče do školy, aby
se chodili dívat na výuku, otevřeně s nimi
mluvíme o metodách, které používáme,
vysvětlujeme jim, snažíme se předcházet
možným nedorozuměním či pochybnostem. Uvědomujeme si, že každá změna
nastane teprve tehdy, když je také přijata,
proto se snažíme netlačit příliš na pilu,
ale vytrvale a neustále směřovat k cíli, ale
neztratit přitom ty, kteří potřebují více
času k pochopení a přijetí. Daří se nám,
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že rodiče opravdu do školy a na vyučování chodí. Nestačilo ale jenom nabídnout
rodičům tuto možnost a pak čekat, bylo
nutné o tom s nimi mluvit, trochu je přesvědčovat a zbavit nedůvěry či obav. Po
prolomení počátečních překážek se návštěvy ve výuce staly pro žáky, rodiče
i učitele samozřejmostí a něčím, z čeho
není nutné mít strach. Velmi si cením skutečnosti, že jsou naše paní učitelky ochotné a schopné pozvat rodiče na svoji výuku, protože vím, že to není zdaleka běžné.
Ale velmi nám to pomáhá v komunikaci
s rodiči – mnozí nám říkali, jak byli překvapeni, že se dnes vyučuje jinak, než
byli oni zvyklí. Ono je to ani nenapadlo,
dokud to neviděli na vlastní oči!
Kdybyste mohl vyslovit jedno přání
směrem k tomu, jak má fungovat vzdělávací systém v ČR, co byste si přál?
Abych pravdu řekl, již dávno neočekávám od systému nějakou smysluplnou
a fungující změnu trvalého charakteru.
Proto se také v TOŠ snažíme o inovace ve
školství spíše „zespoda“. Z tohoto pohledu by asi nejvíce pomohlo, kdyby nám
školský systém co nejméně překážel a nezasahoval příliš do činnosti škol. K tomu
by ale bylo nutné odpolitizovat celé školství na všech úrovních, aby školy i všichni zaměstnanci získali větší jistotu v tom,
kam celý systém dlouhodobě směřuje
a že s každým dalším volebním obdobím
nebude docházet k nečekaným změnám
a zvratům (od parlamentu až po radnice).
Dále bych přenechal odborníkům zpracování dlouhodobé vize a koncepce školství, přidal dostatečnou zákonnou oporu
a pak se už jen snažil vytvářet školám co
nejvhodnější podmínky k jejich činnosti
v dostatečně velkém prostoru, který
umožní proﬁlování škol. S tím ovšem souvisí i potřeba zajistit dostatečné ﬁnancování školství tak, aby role ředitele nespočívala ve shánění peněz a psaní grantů na
něco, co by mělo být běžně ve školství dostupné, a mohl si dovolit přijmout dostatečně kvalitní učitele a za jejich práci jim
slušně zaplatit.
Obávám se však, že k podobným krokům
nebude v nejbližších letech dostatek politické vůle. I to je jeden z důvodů, proč považuji za důležité a smysluplné pokračovat v činnosti Trvalé obnovy školy.

KOMIKS
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Děti a čtenářství: Podporujme je, ale
nechme jim při výběru knih svobodu
Text: Jana Codlová a Eliška Sovová, Scio

Děti rozvíjejí své čtenářství už
od raného dětství. Učí se
naslouchat, přemýšlet. Knihu
začínají vnímat jako svět
příběhů a zážitků, které je
obohacují, i jako zdroj zajímavých informací, které je
obklopují. Nás dospělé potřebují jako průvodce a pomocníky.

Proč je čtení pro děti důležité?
Čtení, čtenářství a čtenářská gramotnost
mají (a různé výzkumy to stále potvrzují)
svůj nesmírný význam pro úspěšné studium, pracovní uplatnění a spokojený život. Mají velký vliv i na další dovednosti
– matematickou a mediální gramotnost,
klíčové kompetence. Jsou základem, bez
něhož se zkrátka v životě neobejdeme.
Čtení rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje
slovní zásobu, pomáhá vytvářet vzorce
chování, postoje.
Co můžeme udělat pro to, aby děti četly, začaly číst?
Podstatné je, aby čtení přinášelo dítěti příjemné zážitky, aby knihy považovalo za
samozřejmost, za každodenní součást
svého života. Nemusí zcela porozumět
textu jako dospělí, ale má pro něj velký
význam. Vycházejme z přirozeného
zájmu dítěte o předčítání, čtení nebo poslouchání, nenuťme je, pokud nechtějí,
ale podporujme je, pokud zájem mají. Už
v raném věku ukazujme dítěti obrázky
v knize, nechme ho obracet stránky, zkoumat knihu všemi smysly. Nad knihou si
povídáme, dítě ukazuje, my odpovídáme, později se i ptáme a dítě ukazuje
nebo odpovídá. Nenechme se odradit,
když dítě vyžaduje opakování příběhů,
čtěme je stále dokola, neboť, jak praví
Karel Čapek, jde o magii slova, okouzlení dítěte slovem. Pěstujme čtenářské rituály (před usínáním večer nebo po obědě),
čtěme, kdykoliv je to možné (v dopravních prostředcích, v čekárně u lékaře, na
cestách). S předčítáním bychom neměli
skončit ani tehdy, kdy dítě umí číst, tj. čte
technicky správně a vnímá obsah přečteného.

Proč je důležité, aby rodiče dětem četli?
Čtení s dětmi nebo předčítání je chvíle
souznění a sblížení, u dětí rozvíjí empatii
a důvěru. Výzkumy ukazují, že děti, kterým rodiče pravidelně předčítají, mají čtenářské dovednosti na vyšší úrovni a také
se lépe učí napříč obory. Děti se dokážou
lépe soustředit, rozvíjí se u nich logické
myšlení, slovní zásoba, osvojují si výslovnost. Důležité je číst pomalu, dobře
vyslovovat a zvolit příjemný tón hlasu.
Děti si tak spojí čtení s příjemným zážitkem. I když dětem více čtou maminky, je
zajímavé, že na budoucí čtenáře mají
větší vliv tatínkové. V Německu má
velký úspěch projekt nazvaný „Můj tatínek mi čte“. Jeho součástí je služba, díky
níž otcové každý den dostávají texty
vhodné k předčítání (tzn. přiměřeného
rozsahu) s metodickými poznámkami,
jak text předčítat.
Jak vybrat pro děti vhodnou knihu?
Nabízejme dětem knihy různých žánrů,
zkoušejme, jak náročné texty přijmou.
Osvědčenou metodou je v tomto případě
taktika pěti prstů – malý čtenář si přečte
první dvě strany a zvedne prst při každém
neznámém slovu; pokud stačí jedna ruka,
je kniha těžká „tak akorát“. Další možností je nechat dítě si vybrat knihu samo.
Dá se předpokládat, že malí čtenáři sáhnou po graﬁcky výrazné knize. Nechme
je knihu prolistovat, nenuťme je číst knihy, které my dospělí považujeme za
„vhodné a kvalitní“.
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Kde hledat inspiraci
a ke knihám?
Možností je celá řada, na stránkách níže najdete nejen tipy na zajímavé a vhodné knihy, ale také nápadníky aktivit.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

rostemesknihou.cz
celeceskoctedetem.cz
ctenipomaha.cz
bibliohelp.cz
ctesyrad.cz
cbdb.cz
citarny.cz
tisicknih.cz
ctenarska-gramotnost.cz

Čím podpořit rozvoj čtenářství ve školách?
Nový čtenář je projekt na podporu a rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí
na základní škole. Obsahuje adaptivní test a návazné rozvojové materiály pro učitele (knihovníky) i rodiče.
Základem projektu je adaptivní test, který ověří úroveň čtenářské gramotnosti dítěte. Možných úrovní je 6 – nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík a specialista. Znalost úrovně je důležitá pro práci s návaznými materiály, aby mohl být
přístup k dítěti co nejvíce individuální. Dítě po otestování získá svou vlastní zprávu s tipy na knihy vhodné pro jeho úroveň (kombinace oceněných knih, audioknih,
osvědčených autorů a nových titulů), zapojená škola obdrží analytickou zprávu
s přehledem úrovní v dané třídě.
Rozvojové materiály obsahují mapu 6 úrovní čtenářské gramotnosti – přesný
popis dovedností v jednotlivých úrovních pro žáka a učitele, připravené aktivity do
hodin, doporučené knihy a audioknihy pro jednotlivé úrovně včetně jejich anotace,
ukázky a recenze i přehledné návody, jak s knihami pracovat.

Které (nové) knihy stojí za pozornost?
Knižní trh s literaturou pro děti je bohatý a svou kvalitou rozkolísaný. Nabízíme pár tipů na zajímavé knihy,
které jsou oceňované jak knihovníky, tak např. Zlatou stuhou.

Pro nejmenší
Próza:
ź Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem, Stará E.
ź Jaké je to asi v Čudu, Svěrák Z.
ź Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, Lobel A.
ź Pohoršovna, Fischerová D.
Poezie:
ź Pes nám spadla, Kratochvíl M.
ź Jen jestli si nevymejšlíš, Silverstein S.
Odborná:
ź Draka je lepší pozdravit, Hašková E., Krolupperová D.
Pro trochu starší
Próza:
ź 3333 km k Jakubovi, Braunová P.
ź Prázdniny blbce číslo 13, Kratochvíl M.
ź Lichožrouti se vracejí, Šrut P.
ź Mrakodrapy, Míková M.
Poezie:
ź Malé lalulá, Malý R.
ź Milion melounů, Fischerová D.
Odborná:
ź Straka v říši entropie, Baňková M.
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Text: Petra Hrubošová
s citáty J. A. Komenského

Zahrada hrou je…
… prostor, kde se děti učí rozvíjet své
schopnosti a dovednosti prostřednictvím skutečných prožitků. … místo,
které kompenzuje nedostatek kontaktu dětí s přírodou a přispívá k jejich zdravému vývoji. … a v neposlední řadě „mikro-svět“, v němž se
formují základy budoucí generace
aktivních občanů.
Základním smyslem programu nazvaného Zahrada hrou je upozorňovat na
nedoceněný význam školních zahrad
a pomáhat lidem, kteří se rozhodli jejich
skryté možnosti odhalit a co nejlépe využívat ve prospěch dětí. Na samém
začátku Proměn přitom stojí vize kvalitního veřejného prostoru, který je pro obyvatele českých měst i zdejší radnice standardem. V roce 2006 jsme se vydali na
dlouhou cestu za naplněním této idey, nejprve s pomocí programu Parky. Ten se
zaměřuje na rozvoj zelených veřejných
prostranství ve městech.
Velmi brzy jsme zjistili, že bychom se
měli zaměřit především na osvětu. A tak
vedle toho, že přispíváme k viditelné proměně konkrétních míst, zároveň se snažíme měnit způsob, jakým lidé přemýšlejí o svém okolí a jak ho sami ovlivňují.

Od začátku jsme také vnímali velký
a celkem málo využívaný potenciál
nejmladší generace obyvatel měst.
V našem vzdělávacím systému jsou dnes
témata spojená s architekturou, stavitelstvím a urbanismem zastoupena jen
velmi okrajově. Důsledky nedostatečné
osvěty vidíme všude kolem nás: necitlivé
a často bohužel i nevratné zásahy do
městské zástavby i volné krajiny mají
neblahý vliv na kvalitu života nás všech.
Vztah k okolnímu prostředí a z něj plynoucí individuální odpovědnost je
přitom třeba budovat a rozvíjet od nejranějšího věku.
Rozhodli jsme se proto více zaměřit
právě na děti, a tak se před šesti lety
zrodil náš druhý program – Zahrada
hrou. Cílem je jak tvorba podnětného prostředí pro děti, tak podpora související
všeobecné vzdělanosti. Název programu
parafrázuje Komenského „školu hrou“,
jejíž principy se v praxi českých škol
uplatňují bohužel stále jen sporadicky.
Právě školní zahrady v nadaci vnímáme
jako ideální pro naplňování tohoto pojetí
pedagogiky.
„Chyby první výchovy nás provázejí
celým životem, proto nejpřednější

stráž lidského pokolení je v kolébce.“
I když si uvědomujeme význam kvality
prostředí pro všechny věkové skupiny,
rozhodli jsme se v začátcích zaměřit
hlavně na předškoláky. Samotný grantový program Zahrada hrou je tak zatím
otevřen jen mateřským školám. Principy
rozvoje a využívání školních zahrad jsou
však dobře přenositelné také na další
místa určená dětem. I na to se snažíme
upozorňovat s pomocí našeho vzdělávacího programu, který prolíná oběma programy grantovými.
V čem tedy tkví nevyužitý potenciál školních zahrad? V první řadě jde o samotné
objevení a uvědomění si široké škály
možností, kterou zahrada nabízí každé
jednotlivé škole. Neméně důležité pak je
umět tuto nabídku plně využít a přetvořit
zahradu v užitečného pomocníka. Na
první pohled samozřejmost, důsledné
uplatnění v praxi však zatím nevidíme
často.
Školní zahrady jsou už ze své podstaty
nejčastěji využívány v oblasti ekologické a environmentální výchovy.
Vzhledem k množství času, které děti
tráví v zastavěném prostředí a interiérech, je pobyt venku a seznamování
s živou přírodou nepochybně zásadní.
Ačkoliv volnou přírodu nelze v uměle
vytvořeném prostředí zastoupit zcela,
zahrada ji může dětem vhodně přiblížit.
Vedle řízených činností na zahradě je
obzvláště u dětí v předškolním věku důležité nezapomínat ani na význam volné
hry a samostatného objevování toho, jak
příroda funguje. Na těchto přístupech
stojí například koncept přírodních
zahrad, ekoškolek nebo lesních mateřských škol. V programu Zahrada hrou se
snažíme upozornit i na další možnosti,
které školní zahrady nabízejí.
Často dostáváme otázku, co dělá dobrou
školní zahradu. Odpověď není jednoduchá, protože univerzální řešení neexistuje. Co program Zahrada hrou dokáže
nabídnout, je postup a systém osvědčených kroků, s jejichž pomocí si každá
škola může cestu k vlastní, jedinečné
a hlavně dobře fungující zahradě najít
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Nadace Proměny

sama. Podstata tkví v individuálním přístupu, neboť každá škola má odlišné
potřeby a její zahradu využívá zcela speciﬁcký okruh lidí.
„Všechno ať samo plyne, ať ve věcech
násilnost není.“
Jedním z nešvarů českého veřejného prostoru je uniﬁkace. Nekoncepční kopírování „trendů“ a pořizování typizovaného
mobiliáře se bohužel dotýká i školních
zahrad a dětských hřišť. Samozřejmě
nemá smysl vyhýbat se osvědčeným prvkům. Houpačky, skluzavky nebo prolézačky budou děti vždycky vyhledávat.
Také bylinkové spirály, hmyzí hotely
nebo hmatové stezky mohou být pedagogům skvělým pomocníkem. Problémem je, pokud se zahrady vybavují
podobnými prvky bez hlubší úvahy nad
jejich smyslem a širším kontextem.
Postup, který vychází z ﬁlozoﬁe programu Zahrada hrou, proto začíná pečlivou přípravou a jasným pojmenováním
cíle proměny. Je také nutné dobře zmapovat stav zahrady. Identiﬁkace jejích
nedostatků, silných stránek a nevyužitých příležitostí je úkolem pro tým pedagogů a dalších pracovníků školy, ale i pro
děti. Je dobré nepřestávat myslet na to, že

právě pro ně je zahrada určena. Dospělí
se často zapomínají konfrontovat s dětským viděním světa, které je v mnoha
ohledech jiné a nekonvenční. V našich
projektech se už nejednou stal dětský
nápad důležitou inspirací i pro ostříleného architekta.
„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“
Právě samotný proces tvorby zahrady je
pro děti neocenitelnou zkušeností.
V rámci projektu se stanou partnery
dospělých: mohou se podílet na přípravě
zadání, účastní se diskuse, zapojují se do
budování zahrady i následné péče. Posiluje se tím jejich vztah k místu, kde žijí,
a spolu s ním i pocit odpovědnosti.
Vlastní zkušenost dítěte s tím, že samo
může něco ovlivnit nebo změnit, je pak
určující pro jeho další formování
v oblasti občanských kompetencí.
Pedagogům nebo i rodičům, kteří se rozhodnou objevit potenciál vlastní školní
zahrady, nabízíme celou řadu užitečných
nástrojů. Využít je mohou při tvorbě
a obhajobě záměru, získávání podpory
ostatních i při samotné realizaci. Projektová metodika, dobré příklady od nás i ze
zahraničí, názory odborníků nebo

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj
měst v ČR a lepší povědomí společnosti o architektuře, krajinné
tvorbě a významu prostředí pro
člověka. Vedle grantů nabízí
odbornou konzultační podporu
při realizaci projektů a zaměřuje
se i na související vzdělávání dětí
a dospělých. Program Zahrada
hrou získal ocenění Eduína 2013
a Right to Play Award 2014. Více
na www.nadace-promeny.cz.

náměty na aktivity s dětmi jsou volně
dostupné na tematickém portálu
www.promenyproskoly.cz. Vydáváme také tištěné materiály, natáčíme
videa, organizujeme konference, přednášky nebo exkurze. Nezapomínáme
samozřejmě ani na nejmenší. V našich
dílnách vedených zkušenými lektory
se formou hry seznamují se základy
architektury a zahradní tvorby, kultivují si svoje estetické cítění, učí se
týmové spolupráci, vytvářejí vlastní
návrhy.
„Teorie zůstane pouhou teorií,
pokud nepřikročíme k činu.“
Dlouhodobým cílem Proměn je další
šíření popsaných principů a jejich
postupné začleňování do českého
vzdělávacího systému i do fungování
občanské společnosti. Jedině tak se
může vize kvalitního veřejného prostoru stát v budoucnu skutečností.
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Konec bojů s natvrdlými „y“
Text: Štěpán Pudlák

Pokud jste se, jako většina lidí, ve škole trápili s vyjmenovanými slovy, asi vás ani nenapadlo, že se je lze naučit
jinak než „biﬂováním“. Nebo dokonce zábavnou formou. Koncem loňského roku ale vyšla desková hra Ypsilonie
– Cesta do vyjmenované země, která vás přesvědčí o opaku. Ypsilonie je v prvé řadě zábavná hra pro děti a rodiče. Děti (a možná i mnozí dospělí) se však jen tak „mimochodem“ učí vyjmenovaná slova, neboť texty ve hře
jsou založeny právě na nich. Ypsilonie evidentně budí velký zájem. Svědčí o tom fakt, že na ﬁnancování hry byl
využit tzv. crowdfunding, tedy drobné příspěvky jednotlivců, které nejen stačily, ale dokonce požadovanou
částku přesáhly téměř o polovinu. Autorkami hry jsou Bára Mazúrková a Bára Nosálová, které nám o Ypsilonii
řekly více.

Jak vás napadlo udělat deskovou hru o
vyjmenovaných slovech?
BM: Jako studentky bohemistiky jsme si
přivydělávaly doučováním dětí, především ze základních škol. Zjistily jsme, že
jejich znalosti češtiny jsou velké, znají nazpaměť mnoho pouček, umějí odříkávat
vyjmenovaná slova apod., ale když na to
přijde, neumějí je používat v praxi. Také
se nám nelíbilo, jakým způsobem se čeština testuje. Diktáty a doplňovačky plné
nejrůznějších chytáků vyvolávají v dětech nejistotu a stres. Někde tady vznikla
idea učit hrou, deskovou. Hra Ypsilonie
nefunguje na klasickém principu: „Když
něco řekneš správně, dostaneš bod.“ Pro
hraní Ypsilonie není znalost vyjmenovaných slov vůbec důležitá. Tím, že jsou ve
hře jen slova s tvrdým „y“ v kořeni, si
děti jen tak mimochodem a zábavnou formou zaﬁxují správné podoby slov vyjmenovaných a jim příbuzných. Hlavním
herním principem je nasbírat všechny
prostředky k získání třpytivého pokladu
a dostat se k němu dřív než spoluhráči.
Je tedy Ypsilonie vhodná do škol?
BN: Je. Na školách jsme ji i testovaly a
na našem webu je metodická příručka s
mnoha pracovními listy pro samostatnou
i skupinovou práci. Rozvíjí se v nich čtenářská gramotnost, vlastní tvorba a samozřejmě upevňuje znalost pravopisu vyjmenovaných slov a slov jim příbuzných.
Jak dlouho vám trvalo, než jste se dopracovaly od původního nápadu až

k vydání?
BN: Celkem 9 nebo 10 let. Od nápadu
k první podobě hry něco kolem 2 až 3 let.
Ale nepředstavujte si v té době nějak intenzivní práci, tenkrát to byla občasná
volnočasová aktivita, zábava, jak jsme se
scházely u rybníka, na výletě, na běžkách
nebo v hospodě a mimo jiné jsme si povídaly o tom, jak by taková hra měla vypadat, aby splnila ty cíle, které nám přijdou
důležité. Že to nesmí děti zkoušet, že to
musí být variabilní, aby to chtěly hrát
znova a znova, že to musí být kompletní
paralelní svět, ale takový uvěřitelný, pro
mladší děti, že to musí umět hrát každý,
že tam musí být slova současná a tak
dále. A pak jsme si řekly, že už nebudeme
jen mluvit a zkusíme, jestli to dokážeme

naplnit, nakreslit a napsat. To byl rok
2009. Pak jsme několik let hledaly ilustrátora a spekulovaly, jak bude nejlepší
zkusit hru vydat. Pak si nás na soutěži autorů deskových her všimly lidé z Loris
Games, oslovili nás, přibližně ve stejné
době jsme se seznámily s Helenkou Neubertovou – ilustrátorkou, a to už byla souhra, která nás dovedla k vydání.
Změnila se za tu dobu podoba hry?
BN: Zajímavé je, že prototyp hry v roce
2009 vypadal přibližně stejně jako teď –
obsah herní plochy, pravidla i karty s příběhy. Z herního hlediska zůstala mnoho
let stejná, ale na poslední chvíli, rok před
vydáním, nás Loris Games přesvědčili
o několika zásadních změnách. Přede-
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vším, abychom využily potenciál hry
a rozdělily ji na minihry. Hlavní beneﬁt
je, že lze hrát minihru s obrovským množstvím vyjmenovaných slov za mnohem
kratší dobu, přibližně 15–20 minut. Musely jsme tak přidat hodně dalších příběhů, ale stojí to za to, protože pak lze snadněji hrát ve škole, přímo ve vyučování.
Pak nám pomohli upravit některé herní
mechanismy, aby hra byla herně vstřícná. Například máme více příbytků, ze kterých se vychází, aby se nemuselo čekat
na šestku. Snížily jsme dobu čekání – ve
hře nestojíte déle než jedno kolo. Upravily jsme cesty, počet políček atd. A zajímavé taky je, že na začátku jsme měly na
ploše hry letiště Ruzyně, které tam dnes
už nenajdete.

Kde se dá Ypsilonie sehnat?
BN: V e-shopu na stránkách našeho vydavatele Loris Games, odkaz na něj je i na
www.ypsilonie.cz. V Praze u Fišera nebo
v síti Neoluxor i v různých dalších městech, nebo ve specializovaných obchodech s hrami. Seznam všech míst najdete
na webu našeho vydavatele.
Máte v plánu nějakou další vzdělávací
hru?
BM: Nějaké nápady v podobném duchu
máme, tak uvidíme, jak to půjde.
Jakou školní látku by tedy podle vás
bylo zajímavé zpracovat do podoby
hry?

Vy samy hrajete deskové hry?
BN: Dřív jsme s dětmi hráli hlavně Člověče, nezlob se, ale v poslední době u nás
doma i na návštěvách u kamarádů děti vytahují jen Ypsilonii, takže za poslední
dva měsíce jsem hrála jen tu. Což je pro
mě milé překvapení.
BM: Když jsem byla malá, měla jsem
ráda Dostihy a sázky. Přiznávám se, že
momentálně žádný velký nadšenec do
deskových her nejsem, ale jak moje děti
rostou, začínáme hrát. Zatím jen Člověče, nezlob se a Ypsilonii (smích).
Jaké hry máte rády?
BN: Já mám nejradši klasické karty, žolíky nebo mariášky. A taky hry, při kterých
nejsou potřeba žádné pomůcky – různé
hádanky, řetězení asociací a tak.

BN: Řekla bych, že cokoli, protože hraní
umožňuje speciﬁcký druh zážitku, který
může mnoha dětem prospívat – kontext
a prožitek pomáhá zapamatovat si a pochopit. Tohle je cíl Ypsilonie. Není to typ
hry, která slouží k aplikaci poznatků, protože pro Ypsilonii je klíčové, aby si děti
znalost správné podoby slov osvojovaly
mimochodem, podobně, jako když čtou.
Cílem hry pro děti není znalost pravopisu
a není ani prostředkem k výhře, o učebním potenciálu víme my dospělí a ony to
mohou jen tušit. Takhle by se daly zpracovat i další pravopisné jevy nebo jakákoliv látka určená k prostému zapamatování.
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Skauti neustále inovují svůj program
Text: Lukáš Šlehofer
Fenoménem dnešní doby je, že děti navštěvují celou řadu zájmových kroužků
a volnočasových aktivit. Naprostá většina kroužků se však obvykle zaměřuje na
rozvoj určitého úzkého spektra dovedností. Velmi těžko se pro děti hledá oblast, která by se v mimoškolní činnosti zaměřovala na celostní rozvoj osobnosti.
Jednou z výjimek je Junák – český skaut.
Pro mnohé může být velkým překvapením, jak povedeně skauti v uplynulém desetiletí inovovali svůj vzdělávací program tak, aby odpovídal potřebám dnešních dětí.
Skautské hnutí vzniklo před více než sto
lety a od počátku bylo zaměřeno na všestranný rozvoj mladého člověka. Ve své
době bylo považováno za velkou pedagogickou novinku. Táboření v přírodě,
sportovní aktivity či práce s prvkem dobrodružství rozhodně nepatřily mezi
běžné nástroje tehdejších vzdělávacích
institucí. V mnoha ohledech komplikovaná česká historie 20. století však zasáhla i do vývoje skautingu. Zatímco ve
svobodnější části světa skauti své výchovné nástroje průběžně inovovali tak,
jak to vyžadoval běh doby, čeští skauti se
museli po většinu času soustředit na udržení pouhé vlastní existence. Než se stačilo vymyslet a zavést do programu něco
nového, vládnoucí režimy skauting na nějaký čas zakázaly, což se stalo celkem třikrát – v letech 1940, 1950 a 1970.
Počátek 21. století konečně přinesl tolik
potřebný klid a čeští skauti mohli přistoupit k velké inovaci vlastního programu. Ta proběhla zejména v letech
2005–2014. Jejím cílem bylo zachovat
ve skautském programu to, co tvoří skauting skautingem, což jsou především hodnoty fair play, služby společnosti, svobody a odpovědnosti, a na druhé straně přetvořit program tak, aby byl atraktivní
a užitečný pro dnešní děti.
„V části veřejnosti panovalo v minulosti
přesvědčení, že skauti by třeba nikdy
nešli na Matrix do kina, a že jsou vlastně

v dnešní době už tak trochu zastaralí,“
říká Ondřej Kupka, skautský vedoucí,
který stál v čele týmu, jenž měl inovaci
programu na starosti. „Opak je však pravdou. Skauti nejen že by na Matrix šli, dokonce se tímto ﬁlmem řada oddílů inspirovala při tvorbě celotáborových her.
Nicméně je pravda, že oﬁciální program
tomuto vnímání napomáhal, protože byl
s ohledem na naši komplikovanou historii poněkud zastaralý. Proto jsme na to reagovali jeho komplexní změnou, v rámci
které jsme se zamysleli (za přispění celé
řady odborníků z různých profesí) nad
tím, jakými kompetencemi by měl být vybaven člověk pro současný a hlavně budoucí svět. Právě na těchto kompetencích jsme pak vystavěli inovovaný program, který děti rozvíjí v potřebných oblastech a zároveň je pro ně atraktivní. Přitom jsme ale nezatratili nic ze základních
hodnot a principů skautingu, které jsou
funkční a nadčasové. I dnes je posláním
skautingu dělat svět lepším. Jak se ale
mění svět, je naším úkolem pozměňovat
i skautskou výchovu.“

Pro mnohé může
být velkým překvapením, jak povedeně
skauti v uplynulém
desetiletí inovovali
svůj vzdělávací
program tak, aby
odpovídal potřebám
dnešních dětí.

V dnešní době se hodně mluví o tom, že
je potřeba, aby děti uměly hledat řešení,
aby se dokázaly orientovat v množství informací či aby uměly spolupracovat v malých týmech. Právě toto je jen několik
z mnoha dovedností, na něž se inovovaný skautský program zaměřuje.
Skautským programem provází malá
knížka, nazývaná „stezka“. Jen při letmém nahlédnutí do ní zjistíme, že je plná
různých aktivit a úkolů. „Skauti a skautky si z nich v jednotlivých oblastech rozvoje vybírají ty, které považují pro svůj
rozvoj za nejvíce užitečné. Na výpravách, táborech i schůzkách pak část času
věnují právě jejich plnění. Důležité je, že
prostřednictvím výběru těchto aktivit postupně přebírají odpovědnost za sebe
samé, za svoje vzdělávání a rozvoj, a to
vše jaksi mimochodem, během her, zážitků a dobrodružství s kamarády,“
upřesňuje Ondřej Kupka.
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„Stezky“ jsou uspořádány do čtyř stupňů
tak, aby s postupujícím věkem mohli
skaut či skautka rozšiřovat svůj záběr.
Pokud tedy v prvním stupni plní jednoduché úkoly zaměřené na rozvoj vlastního vyjadřování, ve čtvrtém díle už
mohou například připravovat audiovizuální program na vybrané téma.
Při pročítání materiálů ke skautskému
programu narážíme na celou řadu progresivních pedagogických prvků, které
vycházejí ze soudobé pedagogiky, psychologie či jiných vědních oborů. Děti se
učí např. hledat a pojmenovávat vlastní
silné stránky, posilovat vlastní odolnost
nebo plánovat svůj další rozvoj. Program
dbá na to, aby mladí lidé rozvíjeli celou
škálu inteligencí – nejen klasickou logickou, ale i fyzickou, interpersonální, intrapersonální či metakognitivní. Jinými
slovy učí skauty dbát o svoje tělo, umět
žít v kvalitních mezilidských vztazích či
znát sám sebe, a to jak po stránce myšlení, tak i emocí.
Program shrnutý ve stezkách však není to
jediné, co skauti nabízejí. Vytvořili i zbrusu nový program pro mladé lidi ve věku
15–25 let. Ti se mohou zapojit do celé
řady výzev a projektů, které ale často nabízí spíše inspiraci než přesně danou náplň, protože lidé v tomto věku by již měli
být schopni převzít velkou část odpovědnosti za sebe samé do svých rukou. Významnou součástí tohoto programu jsou
aktivity zaměřené na oblast zahraničí.
Junák – český skaut je členem světového
skautského hnutí a české skautky a skauti
tak mají možnost společně tábořit se skauty z druhé strany hranice, účastnit se mezinárodních či celosvětových skautských
setkání, cestovat prakticky po celém světě, ale také mají možnost působit jako
dobrovolníci na skautských základnách
ve světě, což je mimo jiné skvělá příležitost, jak se zdokonalit v cizím jazyce.
„Zároveň jsme vytvořili nový program
pro děti předškolního a mladšího školního věku,“ vysvětluje Ondřej Kupka.
„Naším cílem bylo nabídnout těmto
dětem smysluplné a zajímavé aktivity.
V oblasti předškoláků jsme dosud žádný
ucelený program neměli a tvořili jsme jej
tak od samého začátku. Výsledek je povedený, o čemž svědčí rostoucí počet oddí-

lů, které s předškolními dětmi, tzv. benjamínky, pracují. Pro skautskou drobotinu
máme vytvořeny pracovní listy, které jim
pomáhají orientovat se v základních tématech světa kolem nich.“
Ruku v ruce s inovací výchovných nástrojů a postupů se skauti soustředí na
vzdělávání svých vedoucích tak, aby byli
schopni všechny nástroje dobře a efektivně používat. Skauting se dnes především snaží o přijetí respektujícího přístupu k dětem, není již tolik svázán s disciplínou a hierarchií, jak tomu bylo v počátcích tohoto hnutí. Současná doba si
žádá děti i dospělé, kteří umějí přijmout
svobodu a s ní nedílně svázanou odpovědnost. Vedoucí se místo příkazů snaží
dětem spíše nastavovat hranice a mantinely a v rámci nich jim ponechat volnost.
Děti si tedy nemohou dělat, co chtějí, ale
také nejsou vedeny k bezmyšlenkovitému přijímání rozkazů a příkazů.

„Zavedení veškerých prvků inovovaného programu do života všech dvou tisíc
skautských oddílů byl a je běh na dlouhou trať,“ uzavírá Ondřej Kupka.
„O úspěchu svědčí i to, že se každým
rokem zvyšuje počet dětí, které do našich
oddílů chodí. Rodiče nám důvěřují a děti
náš program oslovuje a hlavně baví, což
nás těší. Zároveň ale víme, že musíme pokračovat po cestě dál a program neustále
dále rozvíjet a vylepšovat.“ Nelze než si
přát, aby organizací, které budou mít odvahu takovýmto způsobem obměnit svůj
program, bylo více.

Junák
Junák – český skaut má více než
53 tisíc členů a je největší výchovnou organizací pro děti
a mládež v Česku. Na území
České republiky působí více než
2 000 skautských oddílů. Skauting je největší hnutí pro děti a
mládež na světě – hlásí se k němu
okolo 50 milionů dětí a mladých
lidí ve 216 zemích světa.
Více na www.skaut.cz
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Hlavně si to užít
Když máme otevřené oči i mysl, učíme se neustále, v každém okamžiku svého života. To dokázaly i děti na letním ScioCampu, po celou dobu učily přirozeně a mezi sebou navzájem a i nás naučily něco podstatného – že děti
dokážou mnoho věcí vyřešit samy, stačí jim věřit.

Loni o prázdninách přijelo na jeden z pobytových táboru 16 dětí mezi 9 až 16 lety.
Byly tam děti motivované i nemotivované, dobrodružné i bojácné. Výraznou postavou byl Martin (12), klučík s ADHD
mající odpověď na všechno, u nějž se zdálo, že dokáže být na třech místech najednou. Také tam byla Bětka (9), nesmělá
holčička, která se bála cokoli říct a nevěřila si. Přijela i sourozenecká dvojice
Táňa (14) a Anna (10). Anna téměř nemluvila, byla neobratná a měla celou
řádku dalších problémů. Její sestra ji
měla z přání rodičů na starost a bylo patrné, že se za sestru trochu stydí, ale umí jí
se vším pomoci. Za zmínku stojí i Tobiáš
(13), který přijel prý za trest, že měl špatné známky. Je jasné, jak motivovaný asi
musel být.
Připočtěte perfekcionistku, klučinu,
který byl prvně bez rodičů a bál se i ušpinit, dva demotivované teenagery, jednoho závisláka na mobilním telefonu a dvě
děti mimořádně nadané atd. Prostě takové děti, jaké potkáváte denně. Všechny
skvělé a jedinečné. Jak tento koktejl zafungoval v prostředí, které děti motivuje,
přistupuje k nim individuálně a s respektem?
Jak zjistili, že hlavní je si to užít
Děti často a rády soutěží. Na táborech si
tuto touhu často uspokojují v celotáborových hrách. Každý tým chce vyhrát a být
nejlepší. To provází emoce nadšení, smutku a často i studu, pokud některé z dětí
týmu prohraje soutěž. Ale stal se malý zá-

zrak. Vlastně dva.

Jak objevili, že každý je v něčem dobrý

Anna svému týmu pravidelně prohrávala
soutěže. Její sestra se u toho chytala za
hlavu a styděla se. Jednou došlo i na táborové olympijské hry, kdy se děti utkávaly
v netradičních disciplínách a mohly volit, koho do soutěže pošlou. K překvapení lektorů děti nevysílaly do soutěží nejlepší sporťáky, ale pravidelně se střídaly.

Část dětí na táboře objevovala své silné
stránky. V čem jsou dobří, co jim jde.
Jenom Bětka se ke každé aktivitě stavěla
s pokrčením ramen a slovy „mě to nejde,
já nechci…“ Do her a blbnutí se ale zapojovala ráda. Ve volném čase byla oblíbená. Když ale došlo na program, nikdo s ní
nechtěl být, protože ona nechtěla spolupracovat. Věděli jsme, že za tím něco je.
Že v ní něco je. Nějaký skrytý poklad,
o kterém sama neví.

Táňa se ostatních se studem v očích ptala, zda jim nevadí, že Anička většinou
prohrává. A odpověd? „To nevadí, hlavně že si to užijeme!“ Táňa byla šťastná
a soutěže si užívala i Anna.
Na konci olympiády došlo na střelbu na
koš. Aniččin tým se přetahoval o alespoň
předposlední místo. A stal se druhý zázrak. Tichá maličká Anna se chopila
míče a nasázela pět košů v řadě. Okamžik nefalšovaného štěstí. Jen díky
tomu, že děti daly Anně šanci a hlavně si
to užily!

Při společném povídání o silných stránkách jsme děti požádali, ať nám řeknou,
co mají na Bětce rády. A ony začaly z rukávu sypat spoustu pochval a obdivných
vět, jak jim Bětka vždy pomůže, urovná
spor, podpoří je, pomůže jim připravit, co
je třeba. Bětka se usmívala a řekla, že je
takový „pomahač“.
A to bylo přesně ono! Díky společnému
povídání Bětka poznala, co ji baví a jde.
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Pomáhat, podporovat a ochraňovat druhé. Bohužel za to ji nikdy nikdo ve škole
neocenil. A jí ani nenapadlo, že by si této
schopnosti mohl někdo vážit. Od tohoto
okamžiku se do aktivit zapojovala s chutí, pomáhala a podporovala ostatní, byla
rovnocennou členkou týmu. Vše ji bavilo, všechny děti si jí vážily.
Jak pochopili, že učení není jenom
pruda
Tobiáš na ScioCamp nechtěl. A není se co
divit. Kdo by se těšil někam, kam je poslán za trest? „Učení mě nebaví.“ To byla
Tobiášova mantra. Přitom za týden tábora přečetl jednu a půl knihy, psal si deník
a své vyvolené spolutábornici skládal básničky. Aha. A co je tedy podle Tobiáše učení, které ho nebaví? „No, sezení ve škole.
Když musim dělat, co mi řeknou a koukat
do učebnice.“ A co Tobiáše baví? „Číst,
sportovat a psát různé povídky. Jo a taky
mě zajímají lety do kosmu.“ Pak začal povídat něco o motoru raketoplánu, ale
tomu bylo pro nás lektory obtížné rozumět.
Tobiáš se účastnil programu Jak na učení.

Často jsme se ho ptali, jestli si myslí, že
se učil. Odpovídal, že ne. Prý proto, že to
byla zábava a úplně zapomněl na čas,
i když měl řešit nějaký složitý úkol. Po
chvíli jsme se ho zeptali, co se ten den naučil. A Tobiáš začal jmenovat, jaké poznatky získal, jaké učební metody si osvojil, nebo to, že s ostatními dětmi schválně
mluvili anglicky, aby trénovali.
Opravdu se Tobiáš učí nerad? Nebo potřebuje jen více svobody v učení, má
touhu být aktivní ve vlastním vzdělávání
a ne pouze pasivně asimilovat informace,
které mu předkládá někdo jiný? A jak to
máte Vy? A Vaše děti?
Jak dali nový smysl nekorektnímu
vtipu
Martin neposedí ani chvíli. A ani chvíli
nezavře pusu. Na vše má odpověď.
Všechny pobaví. A ve škole tím učitele
pěkně vytáčí.
Jednou, obvykle se o to snaží několikrát
za hodinu, chtěl pobavit ostatní a tak povídá: „Přijedu na paralympiádu a nikde ani
noha!“ Většina dětí se zasměje, ale Táňa
po něm lupne hněvivým okem a zavrčí

něco o tom, že postiženým bychom se neměli smát.
A ani nevím, jak se to stalo, ale děti se najednou baví o tom, kdo má kamaráda s postižením, čeho si na něm váží, co spolu veselého podnikli a že vlastně na tom nic
není. A celou diskusi vede Martin, který
má kamaráda s Downovým syndromem
a všem vysvětluje, co to znamená. Diskusi děti končí tím, že nezáleží na nějaké diagnóze nebo problému, ale na tom, jací
jsme.
O hodinu později jsem slyšela Táňu, jak
vtip o paralympiádě s úsměvem vypraví
dalším dětem. Zeptala jsem se jí, zda ji už
vtip nepohoršuje. A Táňa jen utrousila, že
„je fajn umět si udělat legraci, když to nemyslíme zle“.
Byl to skvělý tábor. A když děti odjížděly, bylo vidět, jak moc se naučily. Nejen
to, jak se učit a rozvíjet, ale i to, že se lze
na všem domluvit, vzájemně si pomáhat,
a že i když jsme všichni rozdílní, můžeme najít společnou řeč. Poslední den se
loučily objetím a některé si slibovaly, že
se další rok znovu potkají.

Kurzy na přijímačky učí i vztahu k učení
Přípravné kurzy na přijímačky učí
i vztahu k učení aneb kurzy pohledem
lektorky.
Proč se žáci mají v přípravných kurzech
soustředit a učit? V kurzu se žáci neučí
pro dobré známky, ani nedostávají jiné
hodnocení. Na začátku celého kurzu se
studenty otevíráme diskusi na téma:
„Proč se učím?“ Ukazuje se, že výstupem
z učení jsou pro žáky ve škole v první
řadě známky a nabité vědomosti ustupují
do pozadí. Pokud je z testu dobrá známka, žák považuje učivo za zvládnuté a nepřemýšlí, jak moc je mu probraná látka
srozumitelná a jak moc s ní umí pracovat.
Dalším poznatkem z těchto diskusí je
fakt, že žáci pátých tříd jsou ve vztahu
k učení pouze zaměřeni do budoucna. Cokoli se ve škole učí, vnímají jen pro to,
aby se v budoucnu dostali na další školu,
dostali další dobrou známku a jednou za
několik let mohli mít dobrou práci.
Žákům ve většině případů chybí propoje-

ní školy a učiva s využitím „tady a teď“.
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
jsou však výzvou aktuální a příprava na
ně se žákům zúročí během několika měsíců.
Nebát se chybovat
I přes absenci známek či jiného hodnocení, přes malou skupinu žáků a otevřený
přístup lektora se žáci v kurzech bojí chybovat či přiznat, že nějaké látce nerozumí. Jsou zvyklí ze školy, že udělat chybu
znamená být špatný? Myslí si, že poprosit učitele o zopakování znamená, že
nedávali pozor a učitele zdržují? Zeptat
se, když něčemu nerozumím, je otázka
nejen do školních lavic, ale s velkým přesahem do života. Zbavit se pocitu, že
chyba znamená být špatný, je také velkým tématem přípravného kurzu.
Vím, jak na to? Řeknu to ostatním!
Při samotném řešení příkladů je vidět

nadšení a radost z toho, že žáci znají na
velké množství otázek správné odpovědi.
Vytvoření přátelského prostředí pak také
vybízí studenty k tomu, že pokud se
někdo přihlásí a řekne, že příkladu nerozumí, ostatní žáci se sami hlásí o slovo
s tím, že to vysvětlí. Z několika výzkumů
je známo, že člověk se nejlépe naučí
právě to, co zkusí naučit někoho dalšího..
V závěru hodiny nejde jen o kvantitu
Na posledních pět minut máme se studenty vždy připravenou nějakou hru.
Sami si ji organizují, hrají a sami od sebe
do hry přináší to, co se dnes v kurzu naučili. Na jedné hodině jsme například probírali antonyma – slova opačného významu. Na konci jsme proto vybrali hru „na
šibenici“, kde se pomocí doplňování písmenek hádá slovo. Žáci listovali sešity,
jen aby našli co nejtěžší slovo, které do šibenice dají, a tím si slovo nejen zopakují,
ale také pečlivě zapamatují.

47

48

EDUnápadník

Několik čísel o vztahu žáků a učitelů
na středních školách
Text: Martin Novotný, Scio

Nedávná smrt vyučující střední průmyslové školy v Praze, v médiích spojovaná s předchozí šikanou žáky,
vyvolává řadu otázek. Dalo se situaci předejít? Roste šikana na školách? Bývají šikanováni i učitelé? A jak
často?

Posoudit situaci na dané škole je obtížné.
Sledovat vývoj v oblasti chování žáků
napříč Českem je ještě obtížnější. Mají
školy, potažmo zřizovatelé vůbec nějakou možnost, jak situaci na školách sledovat? Jistě, existuje řada hodnotících
nástrojů, které mohou napomoci. Jedním
z nich je dotazníkové šetření Mapa školy
společnosti Scio.
Šetření si ve většině případů objednává
sama škola a ročně se jich zapojí několik
desítek. Nejedná se tedy o výběrové šetření s předem vybraným vzorkem zapojených škol. Přesto jsou výsledky téměř
5 tis. žáků a více než 600 učitelů z 21
středních škol zajímavým ukazatelem.
Co jsme tedy v únoru 2016 ohledně klimatu ve školách zjistili?
Otázka na úvod „Jsou ve vaší třídě kamarádské vztahy mezi žáky?“, většina žáků
ve třídách tvrdí, že ano. Míra kladných
odpovědí se shoduje s tou od rodičů a vyučujících. Pokud se však ve třídách vyskytuje šikana, týká se obvykle jedince nebo
menšiny žáků. Povšechná odpověď, že
se většina má dobře, nám nestačí. Kolik
žáků v dotazníku přizná, že zažilo šikanu
na vlastní kůži? Sedm procent. To je
jeden žák ze čtrnáctihlavé třídy nebo dva
žáci z každé třídy s devětadvaceti studenty. To není málo! Zejména pokud předpokládáme, že ne všichni šikanovaní žáci se
v dotazníku přihlásili. Navíc se každý
šestnáctý rodič domnívá, že se jeho dítě
ve škole bojí některého ze svých spolužáků. K šikanování ostatních se v dotazníku přiznala tři procenta žáků. A jak vypadají vztahy mezi žáky a učiteli?

7 % žáků zažilo na
vlastní kůži šikanu

Je to paradoxní, ale většina žáků je k hodnocení chování svých spolužáků přísnější než jejich učitelé. Pouze čtvrtina žáků
se domnívá, že se k vyučujícím chovají
vhodně „téměř všichni žáci“. Naproti
tomu více než polovina učitelů hodnotí
chování „témě všech žáků“ jako vhodné.
Přepočtená hodnota učitelských odpovědí je tři a půl bodu ze čtyř možných,
zatímco žákovských jen 2,8 bodu (čím
vyšší je přepočtená bodová hodnota, tím
více žáků třídy se k učitelům chová vhodně). Žáci tedy častěji než učitelé vnímají
chování svých spolužáků k vyučujícím
jako nevhodné.
S chováním k vyučujícím souvisí jejich
autorita (ať už vynucená, nebo přirozená) ve třídě. Situaci vnímají učitelé a žáci

odlišně. Učitelé se domnívají, že mají
u svých žáků autoritu, a to mnohem častěji, než jejich žáci připouštějí. V přepočtených hodnotách vychází situace na
2,6 bodů od studentů a 3,4 body od vyučujících. Pokud by vyučující měli
u všech svých žáků stoprocentní autoritu,
byla by výsledná hodnota čtyři. To znamená, že řada žáků k některým vyučujícím autoritu nechová, a učitelé si to neuvědomují. Větší míru respektu mívá
u žáků vedení školy.
Klima na školách není tak špatné, jak se
může zdát
Co závěrem? Přestože by vztah mnohých
žáků mohl a měl být ke spolužákům i vyučujícím lepší, celkové prostředí a atmosféra je na školách vnímána kladně.
Potvrzuje to ve svých odpovědích
v dotazníku 89 % učitelů a 76 % žáků.
A téměř 90 % všech zapojených žáků
i rodičů se shoduje, že jsou žáci ve škole
vedeni k slušnému chování, ať už si pod
tím představujeme cokoliv. A to není
vůbec špatné.

Evokace: nalaďte se na učení
Text: Adéla Zelenda Kupcová

Mnoho dětí má problém začít se učit. Ne jen se k dané činnosti odhodlat, ale přinutit mysl k soustředění,
vyčistit ji od her, televizních pořadů, domácích prací či uvažování o nějakém momentálně zásadním tématu.
Naladit se na probírané téma a učení a tím zvýšit jeho efektivitu nám mohou pomoci některé techniky, kterým
můžeme věnovat pět deset minut předtím, než se pustíme do samotného studia.

Důležitost připravení mysli na učení zdůrazňuje konstruktivistická pedagogika,
která rozlišuje tři fáze ideálního učebního procesu a skrývá je pod písmeny E-UR (evokace – uvědomění – reﬂexe).

a naivní teorie a naladit se na učení a kreativní myšlení.
Volné psaní má několik zásad:
ź

Píšeme po přesně vymezený časový
úsek (2–5 minut).
Píšeme stále, bez přerušení a přílišného přemýšlení.
Když nevíme, co psát, píšeme např.
„nevím, co psát…“. Až se nám vybaví další myšlenka, pokračujeme.
Neřešíme gramatiku, interpunkci
a už vůbec ne úpravu a krasopis.

Tyto fáze si můžeme představit jako přípravu na dovolenou. Nejprve plánujeme,
těšíme se, představujeme si, co nás čeká
a co si musíme vzít s sebou. Poté samotnou dovolenou prožíváme, poznáváme
a objevujeme nové věci. A po návratu
dovolenou reﬂektujeme, prohlížíme si
fotky, vyprávíme zážitky přátelům apod.
Lidský mozek takto funguje. Nejprve se
na nové informace a prožitky musí připravit, pak si je uvědomit a pojmout
a nakonec zpracovat, promyslet, reﬂektovat.

Poté, co dítě seznámíme se zásadami volného psaní, řekneme mu téma, na které
má psát a které souvisí s látkou, o níž se
bude dále učit.

Zařazením evokačních technik před
samotným učením pomůžeme dětem,
aby se na téma naladily, uvědomily si, co
o tématu už vědí, a také aby se v nich probudila zvědavost a zájem.

Po dopsání nám může dítě svůj text přečíst. Pokud nechce, neměli bychom je do
toho nutit. O tématu, myšlenkách a asociacích dítěte, které se vynořily během volného psaní, dále diskutujeme.

Evokační techniky

Popis obrázku

Než se dítě do jakékoli z těchto technik
pustí, mělo by znát jejich smysl – tedy
naladit se na učení a rozpomenout se, co
již vím a znám. Mezi evokací a další fází
učení by neměly dítě zaměstnávat žádné
další povinnosti a rozptýlení. Většinu
z uvedených technik jsou děti schopné
provádět samy, pokud jim ukážeme jak
na to.

Dítěti je také možné vytisknout obrázek
zachycující téma, kterému se bude při
učení věnovat. Následně má dítě za úkol
dopsat či dokreslit k obrázku vše, co
o něm již ví.

Volné psaní
Volné psaní pomáhá asociovat myšlenky,
vyvolat poznatky, které o daném tématu
již máme, prozkoumat prekoncepty

ź
ź

ź

mýšlení tématu. Tyto otázky se ptají po
souvislostech, příčinách a důsledcích,
vyžadují samostatné myšlení a argumentaci.
Ve fázi evokace pomohou dítěti zamyslet
se nad tím, co s daným tématem souvisí,
co o něm již ví a čím je užitečné. Tyto
otázky tak mohou pomoci dítěti pochopit
smysl daného učiva a tím i podpořit jeho
vnitřní motivaci.
Tento typ otázek začíná zpravidla slovy:
„Proč…? Z jakého důvodu…? K čemu
lze použít…? Srovnej…“
Otázky mohou být nelogické a zábavné,
vyžadující fantazii založenou na reálné
znalosti, např.: „Co má společné trávicí
ústrojí a provoz / jaký je rozdíl mezi trávicím ústrojím člověka a provozem automobilu?“
Nebo se mohou ptát na smysl učiva, jeho
přínosy a souvislosti: „Jak by vypadal
náš život, kdyby neexistovala vyjmenovaná slova?“ Dítě si v odpovědi uvědomí, k čemu se vyjmenovaná slova užívají, pravděpodobně se zamyslí nad možností existence jen měkkého či tvrdého
„i/y“, nebo nad tím, jak by to vypadalo,
kdyby si každý psal takové „i/y“, jaké se
mu zrovna líbí, nad gramatikou cizích
jazyků apod.

Provokativní otázky
Existují otázky, které se ptají na fakt, letopočty, názvy apod. Tyto otázky většinou
začínají slovy jako „kdy, kdo, co…“ a
patří mezi nejčastěji pokládané ve škole.
Oproti nim stojí dotazy, které rozvíjí tzv.
myšlení vyššího řádu a které nutí k přemýšlení v souvislostech a k hlubšímu pro-

Otázky můžete klást nejprve vy, později
zkuste nechat dítě, aby je vymýšlelo
samo. Odpovědi můžete hledat ve vzájemné diskusi nebo nechte dítě, aby je
zpracovalo písemně či kresbou. Záleží na
tom, co dítě baví, více mu vyhovuje,
a také na tom, jak chcete s aktivitou z fáze
evokace pracovat dále.
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Myšlenkové mapy
Vhodnou učební technikou, kterou lze
využít i ve fázi evokace, je tvorba myšlenkových map, jimiž jsme se podrobně
zabývali v minulém čísle.

Vzdělávání v science ﬁction:
pruské kadetky z 24. století

Kostka

Text: Adéla Zelenda Kupcová

Klasická hrací kostka má šest stran a stejně i tato technika postihuje šest aspektů
tématu, které se má dítě učit. Dítě píše
buď metodou volného psaní (2–3 minuty), nebo si jen poznačí heslo, větu dle
následujícího zadání:

Jak je možné, že lidská fantasie si dokáže představit transgalaktické
lety, replikování potravin, technologické implantáty vylepšující funkce
lidského těla, ale stěží si dokáže představit vzdělávání jiné než ve škole,
kde se sedí v lavicích a učitel předává neskonalé pravdy?

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Popiš
Porovnej
Asociuj
Analyzuj
Aplikuj
Argumentuj

Poté, co dítě popíše všechny aspekty, je
vhodné, aby je s někým prodiskutovalo,
představilo.
Jak ve fázi evokace pracovat
Pamatujte, že ve fázi evokace nejde o to,
aby všechny postřehy a argumenty dítěte
byly věcně správně, ale aby o tématu přemýšlelo. Pokud se dopustilo věcných
chyb, nekritizujte je, neopravujte je,
nanejvýš se zkuste doptávat a vhodnými
otázkami je navést.
Využití aktivity z evokace pro závěrečnou reﬂexi
Aktivitu z evokace můžete použít
i v závěru učení ve fázi reﬂexe. V této fázi
vyzvěte dítě, ať se ke své práci vrátí
a zamyslí se, zda vše, co si myslelo na
začátku, je pravda? Zda nemá nějaké
nové informace a postřehy? Svou práci
může následně upravit a doplnit.
Pokud budete takto postupovat, naplníte
jednoduchou a nenáročnou formou
i poslední fázi učení – reﬂexi. Dítě si tak
zopakuje a aplikuje nově získané znalosti. Při některých technikách (myšlenková
mapa, popis obrázku) si dítě takto vytvoří jednoduchou infograﬁku či schéma,
které může využít při dalším učení či opakování.

Každý fanoušek science ﬁction a popkultury jako takové jistě zná 3 kultovní
série, které formují celé generace. Star
Trek, Hvězdné války a Harryho Pottera.
Každá z těchto ság otvírá divákovi komplexní univerzum, které je důkazem lidské fantasie a kreativity. Star Trek
vykresluje společnost bez peněz, plnou
mezirasového porozumění, spolupráce
a orientace na vlastní rozvoj. Hvězdné
války vypráví o Síle dřímající v rytířích
Jedi, lidské odvaze a pokročilé technologii, vykresluje nejroztodivnější tvory ze
vzdálené galaxie. Harry Potter popisuje
alternativní svět kouzelníků existující
paralelně s naším, kde se střetává dobro
a zlo.
Škola v science ﬁction
A ve všech těchto ﬁlmech se objevuje
i škola. Harry Potter navštěvuje školu
v Bradavicích a důstojníci Hvězdné ﬂoti-

ly ze Star Treku studují na Akademii
a školy se objevují i na vesmírných
lodích a stanicích.
Jak tyto školy vypadají? Ve všech sedí
žáci v lavicích, předstupuje před ně učitel
vyžadující poslušnost a předávající jedinou pravdu. Převládá frontální výuka,
žáci poslouchají a respektují autoritu,
která jim určuje, co se mají učit. Žáci jsou
motivováni odměnami a tresty. Oproti
konvenční a konzervativní škole v podobě, jak ji zavedla Marie Terezie je jediný
rozdíl. Speciální pomůcky. Ať již se
jedná o kouzelnické hůlky v Bradavicích, nebo trikodéry a počítače ve Star
Treku.
Z konzervativního vykreslení škol vybočuje jen výchova mladých rytířů Jedi ve
Hvězdných válkách, která je orientovaná
prakticky a mistr Yoda své žáky často
vyzývá, aby se tázali, hledali odpovědi

a nahlíželi do svého nitra.
Co nám brání vidět školy jinak
Proč v představách budoucnosti, kde
odvážně sníme o hvězdných lodích
a novém uspořádání společnosti či
magických silách, jen málokdy dokáže
lidská mysl vytvořit školu odpovídající
danému univerzu? Podporovala morálku
a odpovědnost studentů, nechala je volit
si, co se budou učit a místo poslušnosti
preferovala svobodu?
Možná je to proto, že pojem školy je nám
tak důvěrně známý, že jen obtížně vystupujeme ze stínu vlastní zkušenosti. Většina z nás – obyvatel Západu, rozvinutých zemí - navštěvovala školu, kde se
sedělo v lavici, učitel vystupoval jako
nositel informací, vyžadoval poslušnost
a otázky byly brány jako známka neznalosti, nikoli zvídavosti. Ve většině případů konzervativní škola tvořila 8 až nějakých 22 let našich životů. Při bakalářském vzdělání jsme strávili ve škole 16
let, což je pětina života při dožití věku
80-ti let. Po této osobní zkušenosti je
obtížné si představit, že by tu škola nebyla, nebo vypadala jinak.
Jiné světy, jiné školy
Školy a vzdělávání by bezesporu měly
reagovat na proměny společnosti, vzdělávání by mělo odpovídat světu, v němž
děti žijí a žít budou. S touto myšlenkou
pracují i méně známá některá díla
science ﬁction, jako je Enderova hra
a Hunger games. Obě vykreslují stav společnosti v ohrožení. V Enderově hře je
svět napaden mimozemskou rasou
a v Hunger games žijí lidé v postapokalytptickém světě. V obou ﬁlmech se společnost výrazně liší od dnešní reality
a školství je uzpůsobeno nárokům těchto
světů.
V Hunger games je svět rozdělen do 12
distriktů a každý se zaměřuje na určitý
typ výroby či těžby. Lidé žijící v distriktech jsou určeni jen k práci v daném sektoru a proto i jejich děti jsou vzdělávány
pouze pro tento typ činnosti. Svět Hunger games je autoritářsky veden, lidé
nejsou plně pány nad svými životy. Vzdělávání proto neotevírá dveře k poznání
světa v jeho šíři a nenabízí volby.

Enderova hra pojednává o výchově
chlapců, budoucích vojáků, kteří se připravují opět pouze pro boj – pro činnost,
která lidstvo dělí od záhuby. Ačkoli
nikdo asi netouží brát si za vzor vojenskou výchovu dětí, postihuje Enderova
hra velice výstižně některé prvky dětského vzdělávání a rozvoje. Ukazuje nám,
jak odolné a odpovědné děti dokážou
být, pokud mají silnou vnitřní motivaci
k učení. Nese poselství, že chyba patří
k procesu učení a můžeme se z ní naučit
více, než z hodin teoretického výkladu.
Poukazuje i na to, že děti jsou do jisté
míry schopné převzít odpovědnost za své
vzdělávání, organizovat se, vymýšlet
strategie, pokud k tomu dostanou dostatek prostoru.
Ačkoli ani v jednom z uvedených světů
bychom žít nechtěli, dávají nám tyto
ﬁlmy vhled do vzdělávání dětí, které je
uzpůsobeno nárokům dané reality. Hunger games představují vzdělávání sice
praktické, ale autoritativně řízené s úzce
nastavenými mantinely svobody. Enderova hra vyzdvihuje schopnost dětí učit
se, opěvuje jejich odpovědnost a schopnost svobodně se rozhodovat, byť na
pozadí vojenské výchovy.
Vize budoucnosti vypovídají o naší současnosti
Naše představy (ale ani vědecké predikce a modelace) nám nedokážou říci, jak
bude vypadat svět za 400 let., ale ani jak
za pouhé desetiletí. Úvahy o budoucnosti
spíše vypovídají o naší současnosti,
našich hodnotách, zájmech, obavách
a vášních. To krásně ilustruje Star Trek,
jehož The Original Series s legendárním
panem Spockem z 60. let 20. století opěvuje bílého muže, ženy chodí v minisukních, v případě ohrožení ječí a vrhají se
do náruče kapitána Kirka. Navazující
The Next Generation s holohlavým kapitánem Picardem z let 1987 – 1994 reﬂektuje euforii Západu z konce studené války, akcentuje objevitelství, porozumění,
touhu po osobním rozvoji apod.
Nevíme, jak bude vypadat svět, v němž
budou pracovat a zakládat rodiny naše
děti. Můžeme však předpokládat, že už
jen díky demograﬁckým změnám a rozvoji technologií nebude stejný jako dnes.
Můžeme opatrně předpokládat, že bude

složitější a technologicky vyspělejší, že
bude vyžadovat schopnost stále se učit
novému a reagovat na změny, klidně
mnohokrát za život změny obor práce
(tedy zcela naopak, než je tomu ve světe
Hunger games). Že bude vyžadovat větší
iniciativu jedinců, vzhledem k tomu, že
klasických zaměstnaneckých úvazků již
nyní ubývá a lidé si již nyní hledají
a vytváří příležitosti k výdělku i seberealizaci sami. A vedle toho můžeme doufat,
že náš svět neutrpí přírodními katastrofami, nepromění se ve válečnou zónu, nebo
nebude ovládnut autoritativním vůdcem
(o toto se můžeme i přičinit).
Ať tak či tak, svět se nějakým způsobem
měnit bude. Výchova vzdělávání dětí by
je mělo na tuto proměnlivost připravit,
naučit je učit se, stanovovat si priority,
rozhodovat se a dát jim pro to dostatečný
znalostní základ, který je ochrání i před
informační smrští.
Vzdělávání pro budoucnost
Pokud chceme vystoupit z mantinelů uvažování o škole, jak ji známe my a které
nám dává osobní zkušenost, je třeba přemýšlet o světě, pro který škola připravuje
a také o tom, co je cílem vzdělávání. Rozhodně by to neměla být výchova poslušného jednostranně zaměřeného dělníka,
jako tomu bylo v době průmyslové revoluce. Spíše by cílem měla být podpora
vzdělávání a rozvoje svobodného, motivovaného člověka, který se dokáže sám
učit, má zájem o svět a jedná odpovědně,
dokáže se o sebe postarat i v proměnlivé
budoucnosti.
Pokud nebudeme přemýšlet o škole jako
instituci, ale o vzdělávání a rozvoji člověka jako takovém, otevřou se nám nové
horizonty.
Inspirací nám v těchto úvahách mohou
být Hvězdné války, kde mistr Yoda vyzývá děti k odvaze, tázání a poznání sebe
sama a svých sil. Nebo i Star Trek, kde
pokrok společnosti není poháněn ziskem, ale touhou po poznání, vlastním rozvoji a sebezdokonalení, pomoci druhým.
Pokud prvky tohoto přístupy zařadíme
nejen do škol, ale i výchovy a svého každodenního života, přiblížíme se o krůček
k ideální budoucnosti. Odvážně půjdeme
tam, kam se člověk dosud nevydal.

