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Když se děti
učí navzájem

Děkujeme firmě Adastra,
která nám pomohla s finančními náklady
na vydání magazínu Perpetuum.

Zajímáte se o vzdělávání?
Na stránce www.scio.cz/Newsletter
se můžete přihlásit k pravidelnému
odběru informací a novinek ze světa
vzdělávání.
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Pro dospělého může být někdy až odzbrojující sledovat
děti při hře. Už jen z toho pohledu, jak často dokážou
mezi sebou to, co my dospělí neumíme, nebo co se později učíme v rámci různých placených kurzů. Děti totiž spolupracují, řeší problémy a řeší konflikty. Děti si dokážou
vzájemně nastavit pravidla svých her a následně je nejen
dodržovat, ale na základě zkušenosti upravovat tak, aby
vyhovovala účelu jejich aktivit. Děti se dokážou učit samy
od sebe.
Rozhodli jsme se téma tohoto Perpetuua věnovat
metodám, které nechávají dětem ve škole více prostoru
k tomu, aby se učily samy navzájem. Tuto linii naleznete například v příspěvku o metodě SOLE a o její aplikaci v jedné brněnské škole nebo v článku o vrstevnickém
učení na přírodní škole. Jsou místa, jako mateřské školky,
kde vrstevnické učení jaksi předpokládáme. My jsme si
pro vás připravili však i příspěvky o využití tohoto přístupu v krizové intervenci či hodnocení výstupů vzdělávání,
což jsou oblasti, které si často jako dospělí chráníme pro
sebe. Možná tak činíme zbytečně, děti si často dokážou
pomoci i bez nás.
V souladu s hlavním tématem tohoto vydání dáváme
více prostoru samotným dětem, proto zde najdete rozhovor se studentem-hercem Zdeňkem Piškulou nebo článek od 12letého Matěje o tom, co se naučí ve škole a co
mimo školu.
Z dalších příspěvků bych vás rád upozornil na rozhovor s finskou ministryní školství Kristou Kiuru. Velmi
zajímavý je také rozhovor s Jiřím Frausem, který vyvrací
řadu mýtů, jež se tradují o učebnicích. A na závěr mi dovolte jednu prosbu: Vyprávějte si s dětmi,
vyprávějte jim své příběhy a nechte je,
aby ony zase vyprávěly vám. Prožijete
tak spolu nejen krásné chvíle, ale jak
se můžete přesvědčit i na další stránce, přispějete tak k rozvoji svého dítěte i vašich vzájemných vztahů.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za sebe i své
kolegy ve Scio inspirativní
čtení.
Jiří Zelenda
šéfredaktor
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vyvážený. Neměli bychom ale
zapomínat, že zodpovědnost za
svoje vzdělávání by do jisté míry
měly přebírat i děti samotné. Umí
to, jen jim dát prostor a vhodně
je k tomu vést již od první třídy, či
ještě lépe od školky.

Děti, které mne bavily
Jak vypadá všední den v lesní
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Jaké hlavní přínosy spatřují učitelé
školy Červený Vrch na Praze 6
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jim osvědčilo a proč?
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i v případě, kdy si děti staví
domečky v lese.

Tipy, jak vybrat
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stojí za to rozvíjet a v nichž lze
vyniknout. Každý je nadaný, každý
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to vypadá, že ani jeden z nich.
Budoucnost si pro sebe uzurpuje
jazyk programovací. Čím dříve se
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dospělí se zbavíme odpovědnosti.
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odpovědnosti nás dospělých.
Naopak funkční vrstevnické
hodnocení vyžaduje hlavně
zpočátku tvrdou práci. Výsledek za
to ale určitě bude stát!

SMĚR

49

Stavíme základy
budoucnosti svých dětí
Pro uplatnění v práci i veřejném
životě jsou stále více potřeba
měkké dovednosti. Co můžeme jako
rodiče udělat pro to, abychom je
u svých dětí rozvíjeli?
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Vyprávějme si!

Příběhy vzdělávají a jejich vyprávění je zábava
Text Adéla Zelenda Kupcová
O přínosu čtení dětem dnes nikdo nepochybuje. Každodenní čtení rozvíjí
slovní zásobu a jazykové dovednosti
dětí, podporuje jejich fantazii, vytváří
vztah k čtení jako takovému a podporuje vztahy v rodině. Stejně může
působit i něco tak zdánlivě prostého, jako je vyprávění příběhů, které
člověk sám zažil. Je jedno, zda je dítě
v roli vypravěče nebo posluchače, příběhy je rozvíjí a učí vždy.
Lidské přemýšlení o světě i sobě
samém má do velké míry charakter
příběhu. Svůj vlastní život chápeme jako rozprostřený od minulosti
po budoucnost, naše zkušenosti nás
formují, učí a stávají se nedílnou součástí naší identity. Některé zkušenosti
a prožitky jsou významnější a plně si
uvědomujeme jejich formativní vliv
(např. objevení koníčku, který nás
skutečně baví; navázání nového kamarádství; nástup na vysokou školu;
setkání s budoucím životním partnerem apod.), který fakticky a konkrétně zapůsobí na náš následující život.
Jiné se zdají být banální, ale mají pro
nás hluboký osobní význam, protože
jsme díky nim něco nového poznali, přesvědčili se o svých kvalitách
apod. (např. když jsme byli poprvé
sami doma; první stezka odvahy na
táboře; zkušenost se záškoláctvím;
přečtení zajímavé knihy; nevydařené rande; zdárně vyřešený průšvih
v práci apod.). Významné okamžiky
života si zkrátka pamatujeme a jsme
jimi ovlivněni víc, nežli si mnohdy
připouštíme. Vyprávění příběhů je
tak v prvé řadě cestou k poznání sebe
– uvědomění si toho, kým jsme byli,
kým jsme a kým se stáváme, ale také
k poznání druhých a k pochopení jejich motivací a pohledu na svět.
Vyprávění příběhů bylo odpradávna zdrojem moudrosti a poučení
nejen v naší evropské kultuře, ale ve

všech kulturách a civilizacích. Kultury se v mnohém různí, ale jedno mají
společné – vypráví příběhy. Vypráví,
poslouchají a hledají v nich poučení. Z antropologického pohledu má
vyprávění příběhů za úkol posilovat
soudržnost a solidaritu komunity
a přispívat tak k jejímu přežití.
Příběhy jsou nositeli praktické
moudrosti, zásad, hodnot a přispívají
k vzájemné blízkosti a porozumění.
Navíc jejich vyprávění (a poslouchání) rozvíjí mnohé dovednosti. Předškolní děti, s nimiž si rodiče pravidelně vypráví své všední příběhy,
mají bohatší slovní zásobu a dokážou
vyprávět logicky provázané a srozumitelné příběhy stejně dobře jako
děti o dva roky starší. Rovněž jejich
schopnost empatie, emoční a sociální
inteligence jsou mnohem lépe rozvinuté (což je vynikající výbavou nejen
do školy, ale do celého života, v němž
jsme v neustálém kontaktu s lidmi).
Vyprávění příběhů, je-li rodinným
zvykem, má pozitivní vliv i na dospívající. Rodinné příběhy dítěti i puberťákovi zprostředkovávají to, odkud
pochází a kam patří. Rodina, v níž se
vypráví příběhy, má vyšší soudržnost
a pochopení pro své členy. Mladý dospívající procházející érou hledání
sebe sama ví, kam patří v kontextu rodiny a její historie. Vyprávění tak posiluje stabilitu osobní identity a pomáhá najít místo v životě. Díky tomu

je v rodinách, kde se příběhy vypráví
a sdílí, méně hádek a jsou lépe nastavené hranice a pravidla (příběhy přece pravidla a hodnoty zprostředkovávají). Sebejistí dospívající, kteří mají
pevnou identitu a rozumí svému
rodinnému prostředí, jsou odolnější proti úzkostem a smutkům a také
méně ohroženi různými formami rizikového chování.
Vyprávění příběhů pomáhá i žákům ve škole. Například pokud babička vypráví příběhy svých rodičů
z války, nebo jak se jí žilo za socialismu, a tatínek vypráví, jak prožíval
sametovou revoluci v roce 1989, získají tyto události pro dítě jasný tvar.
Nebudou to jen události vzdálené
minulosti, nudné kapitoly v učebnici,
ale žitá zkušenost rodiny. Dítě si lépe
uvědomí význam takových událostí
a jejich dopad na společnost i vlastní
život. A pokud třeba teta bude vyprávět o svých zkušenostech z práce au-pair ve Velké Británii, určitě pomůže
dítěti zvýšit znalost britských reálií
a třeba i podpoří jeho motivaci k učení cizích jazyků.
Rodinné příběhy pomáhají zapustit kořeny, uvědomit si vlastní propojenost s minulostí a definovat si svůj
cíl v budoucnosti. Zprostředkovávají
praktickou moudrost i informace
a znalosti o věcech, s nimiž mají lidé
osobní zkušenost. A navíc rozvíjí jazykové a sociální dovednosti dítěte,
stejně jako jeho schopnost logického
uvažování a pochopení spojení příčina–důsledek.
Vyprávění příběhů má oproti čtení, hraní her a dalším rodinným aktivitám jednu nespornou výhodu.
Lze jej provozovat kdykoli a kdekoli
a navíc lze spojit i s každodenními
činnostmi, jako je utírání nádobí, které hned bude o něco zábavnější!

S V Ě T V Z D Ě L ÁVÁ

Co se naučím ve škole
a co mimo ni
text: Matěj Vlček, 12 let
Už jako malý kluk jsem byl strašně
moc zvídavý a pořád jsem bombardoval rodiče otázkami PROČ. Samozřejmě jsem se nikdy nenechal odbýt
a někdy jsem se pak dozvěděl i to, co
jsem nechtěl .
Ve třech letech, podle rodičů akorát
včas, jsem začal chodit do školky a tam
jsem s tím otravoval paní učitelky.
Např. jsem se ptal, proč existují oblaka, proč nemám 5 rodičů, proč máme
Ježíška a v Americe Santa Clause, proč
jsou někteří lidé zlí, proč máme vlasy,
proč nemůžu už teď řídit auto a podobné pitomé otázky. Vlastně si už ani
nepamatuji, co jsem se dozvěděl, a popravdě – je mi to docela líto.
Když jsem začal chodit do školy,
šlo mi to a bavilo mě to. První třída
byla úplně super! Nové věci, nová
třída, noví spolužáci! Mé učitelky
z toho po nějakém čase moc nadšené
nebyly, protože jsem pro změnu otravoval je. Alespoň jsem měl ten dojem.
Po nějakém čase jsem se tedy raději
ptát přestal. Přesto jsem se toho hodně naučil, ale za dva roky to bylo už
jiné. Najednou mě to přestalo bavit
a výklady učitelky byly nudné. Zjistil
jsem, že většina školy se zakládá na
psaní, vypisování textů, na písemkách a podobných hovadinách. To
už vás pochopitelně nebaví, protože
jenom psaním se to prostě nenaučíte.
Kromě školy jsem také často hrál
na počítači (to už mě bavilo ). Z toho
jsem se naprosto objektivně (rodiče
by nesouhlasili) naučil snad víc než
ve škole, protože jsem hrál hry hlavně
v angličtině. Tím jsem se učil skvěle anglicky (dodnes mám náskok).
Musel jsem například komunikovat
s nějakým hráčem někde z Austrálie.
Hrál jsem různé logické hry, tím jsem
procvičoval mozek a naučil jsem se
logicky přemýšlet.
Samozřejmě jenom z počítačových

Zkrátka si myslím,
že nejlepší způsob,
jak se něco naučit, je ten,
který zažiji na vlastní
kůži, vidím to na vlastní
oči, popřípadě slyším
na vlastní uši.
Někdy třeba
i ochutnám .

her se nemůžete učit, protože musíte
také komunikovat s ostatními. Když
mě něco zajímalo, tak jsem si to našel na internetu, přečetl a hned jsem
to věděl. Za pár let jsem se dostal do
pořadu WIFINA, ve kterém i nyní
účinkuji, a stále mohu klást otázky,
které jsou ale vždy na osobu, se kterou právě dělám rozhovor (někdy si
říkám, jestli s tím neotravuji už i je).
Nenatáčí se to ve studiu, ale vše zažiji
na vlastní kůži, a to je skvělý způsob,
jak se něco naučit a zapamatovat si to.
Např. jsem natáčel v planetáriu a tam
jsem se dozvěděl, že čím má nějaká
hvězda studenější barvu, tím je teplejší, což znamená, že nejvíce je horká bílá hvězda a nejstudenější červená. Věděli jste to? Také jsem natáčel
o tancích, výrobě aut, laparoskopii,
o lidském mozku a o spoustě dalších
věcí, které nás obklopují. Rozhodně
se mi tyto věci učí lépe takto, než když
pořád něco píšeme ve škole a učitel to
jenom občas doplní nějakým nezajímavým komentářem.

Také hodně čerpám z výměnného
pobytu v Portugalsku, na kterém jsem
byl minulý rok, a z různých exkurzí,
na které nás škola vezme. Jeli jsme
třeba do výrobny svíček, do divadla,
záchranné stanice atd. Občas, když si
s námi o hodině paní učitelka o daném tématu povídá, nám řekne nějaký příběh, který se toho týká. To se
mi to pak lépe pamatuje. Moc se mi
také líbí, když o fyzice děláme experimenty, to mě strašně baví pozorovat
a hodně se z toho naučím, protože to
zažívám na VLASTNÍ kůži.
Zkrátka si myslím, že nejlepší
způsob, jak se něco naučit, je ten,
který zažiji na vlastní kůži, vidím to
na vlastní oči, popřípadě slyším na
vlastní uši. Někdy třeba i ochutnám
. To by bylo asi vše, co bych k tomuto tématu chtěl říct. Ať se ve školách
dělají víc experimenty, víc se jezdí na
exkurze, víc učitel komunikuje s žáky
a učí ve škole zábavnou formou. Když
se bavíme, hrajeme si a věci si můžeme vyzkoušet, nemá to chybu. Tak
si myslím, že se toho hodně naučíme a přitom by nás to hodně bavilo.
Ve školách přece vůbec nemusí být
nuda!
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S dítětem na cestách

aneb

vzdělávání při cestování
Text: šťastná máma Markéta Nešlehová

Naše Viki (8 let) je živel. Prý se k nám úplně nejvíc hodí,
říkali, než k nám před čtyřmi lety přišla.
Tak jo, říkali jsme, než jsme ji přivítali. Nelhali.

Kromě toho, že má Viki obrovské
množství zájmů od muziky přes
sport až po zvířata, miluje navíc dobrodružství, rychlou životní jízdu, má
smysl pro humor, neskutečnou výdrž
a je do světa. Kdyby to šlo, mohli bychom taxikařit z kroužku na kroužek
a z tréninku na trénink každé odpoledne sedm dní v týdnu a ještě by si
dala podvečerní kolo a noční mejdan
s kamarádkami na tanečním koberci
nebo u pohádek. Je to houba: mnohdy
si nedokáže vzpomenout na přesné
místo, ale je nasáklá Asií: Thajskem,
Barmou, Kambodžou. Dohromady
tam strávila skoro tři měsíce během
tří let. Sice chce tablet, ale taky chce
poslat plyšáky sirotčinci. Upřímně:
byl to záměr. Ukázat svět z nadhledu,
českou realitu z ptačí perspektivy, civilizační zhýčkanost ze světa vzdáleného jen pár hodin letadlem. Ukázat,
že vše je jedním – i voda, kterou někde pijí z kaluží, a my jí klidně několikrát po sobě splachujeme záchod po
jednom použití. I dolar, který někde
není nic, a jinde znamená záchranu
života… Až bude dospělá, třeba dokáže přijmout zodpovědnost nejen za
sebe, ale i za zbytek světa, říkáme si.
Anebo se prostě a jen neztratí. V životě i ve světě. Abyste rozuměli – Viki
není úplně studijní typ, spíš než učení má ráda přestávky a obědy a z rozvrhu ji nejvíc baví výtvarka, tělocvik
a hudebka…
A tak jsme jeli poprvé v jejích šesti.
Miluju svoji práci, svou rodinu ješ-

tě víc, a pokud mne při práci může
provázet, je to luxus největší. A tak
se mnou Viki jela točit dokument do
vesnic a fotit děti ze slumů pro charitativní projekt. A později znovu. Super luxus. Spala s námi na zemi na letištích, sprchovala se ledovou vodou
z bidetové sprchy (jiná v mnohých
asijských koupelnách téměř netekla),
spala ve spartánských podmínkách,

Viki říká, že díky cestám
je v angličtině
napřed – a díky cestám
taky ví, proč se ji učí.

jedla cvrčky a žáby, šlapala do chrámů, dostávala požehnání od mnichů,
hrála si s dětmi v sirotčincích, potkala
se s punkovými barmskými rebely.
Ochutnala chilli, kari, poznala muslimy, buddhisty, viděla všechny barvy
pleti, luxus a chatrč vedle sebe, lidi
bez nohou i s HIV. Ano – koupala se
v moři, viděla Angkor, Shwedagon,
Bagan, Kakku, dračí a lví tance na
oslavách čínského nového roku, jela
na slonech, hrála si s opicemi, jela na
bambusovém vlaku, vytočila si svůj
vlastní hrneček u keramiků na Inlé
a koupala se v nádherných mořích.

Viki měla vždycky otevřené srdce,
ale myslím, že teď je ještě otevřenější.
Dokáže si s místními dětmi hrát, aniž
by k tomu potřebovala jejich jazyk.
Myslím, že svět ji učí větší všímavosti,
citlivosti. I nebojácnosti. Naučila se,
že svět je barevný – a hlavně pochopila, že i když u nás na vesnici to tak
nevypadá, ve světě je ještě fůra dalších čokoládových holčiček. Nákupy
zmrzliny i objednávky v restauracích
musela zvládnout sama: „Chceš ten
džus? – Řekni si o něj.“ Cestování ji
naučilo, že angličtina není přepych –
nestačím se divit, jak jí v prvních měsících ve škole jde. Viki říká, že díky
cestám je v angličtině napřed – a díky
cestám taky ví, proč se ji učí.
A ještě jedna přímá souvislost:
právě připravuji projekt „Podej pomocnou tužku aneb Kontejnery pro
Kambodžu“. Na začátku bylo moje
rozhodnutí posílat peníze kambodž
ské
mu sirotčinci. Povídaly jsme si
o tom s Viki a ona řekla: „Když budeš posílat peníze, já pošlu plyšáky
a pastelky.“ To ona může za to, že
právě jednám o věcné sbírce českých
školáků pro kambodžské sirotčince… Součástí projektu by měly být
i besedy pro školáky – a besedovat
s nimi bude i Viki.
Dost možná, že Viki tak trochu
může i za Prvňáky – film o vzdělávání kolem světa, který připravuji.
Vždyť co je větší bohatství než vzdělání (a vzdělání při cestování)? To vám
nikdo nevezme!

S V Ě T V Z D Ě L ÁVÁ

Kontrolovat práci politiků a úředníků,
zlepšovat své okolí a aktivně se podílet
na veřejném životě mohou i děti
Text: Lukáš Šlehofer

Možností, jak zapojit děti do dění ve vaší ulici, obci i celé společnosti, je celá řada.
Webový portál NášStát vám pomůže vybrat ty nejvhodnější možnosti a způsoby,
jak v dětech rozvíjet zájem o veřejný život v naší zemi.

Slyšeli jste někdy o člověku jménem
Stephen Sutton? Patrně asi ne. Ve Velké Británii ho zná skoro každý. Jeho
příběh oslovil tisíce lidí. Stephenovi
bylo 15 let, když u něj lékaři diagnostikovali rakovinu. Věděl, že zemře.
Mnozí z nás by propadli zoufalství.
Stephen se však rozhodl, že využije
vymezený čas co nejlépe. Sestavil si
seznam toho, co chce dokázat, a pustil se do jeho realizace. Tím se stal inspirací pro mnohé další nemocné na
celém světě. Mimo jiné se také rozhodl získat peníze na výzkum léků proti
rakovině. Přestože svůj boj nakonec
prohrál, podařilo se mu vybrat prostřednictvím nadace, již založil, více
než 3 miliony liber. Tyto peníze jsou
tak nadějí pro další nemocné.
Možná se nám někdy zdá, že žáci
na základních školách a studenti na
středních školách jsou příliš mladí,
aby mohli něco konkrétního dělat.

Mnozí lidé si myslí, že se musí teprve hodně učit. Stephenův příklad
však ukazuje něco jiného. Ukazuje to,
o čem už mluvila celá řada pedagogických myslitelů v minulosti. Doba
školní docházky není jen přípravou
na budoucí život, je to už život sám.
Myslím si, že mladí lidé se tedy nemají jen učit, ale mohou už mnoho
užitečného sami vykonat. Možná se
tak díky tomu naučí paradoxně mnohem víc. Ač možná nevyberou tři miliony liber jako Stephen Sutton, mohou přispět mnoha malými věcmi,
mohou zlepšit bezprostřední okolí,
v němž žijí. Někdy i malé zlepšení či
pomoc jednomu konkrétnímu člověku může svět posunout notným způsobem k lepšímu.
Příkladem projektu, který se snaží
učitelům pomoct motivovat mladé
lidi k zájmu o své okolí, je projekt
Nadace Otakara Motejla. Jako úvodní

rozcestník k celému projektu slouží
webový portál www.nasstat.cz. Ten
zastřešuje řadu různých webových
stránek, jejichž cílem je zlepšit stav
v naší společnosti. Jedním z příkladů
je třeba web www.lepsimisto.cz, kde
může každý člověk nahlásit věc, která
není v jeho okolí v pořádku. Administrátoři webu se pak postarají o informování příslušných úřadů.
Zkuste to také...

Věnujte část hodiny občanské výchovy či ZSV tomu, že necháte děti
porozhlédnout se po svém okolí
a sestavit seznam problémů, na
které narazí. Společně pak vyberte tři největší, nafoťte je, pokud
můžete, a napište na web podnět
k zlepšení. Pokud mají děti chytrý
telefon, můžou si do něj stáhnout
z webu aplikaci, která jim umožní
poslat podnět hned, kdykoliv jej
uvidí.
Na webu Náš stát také najdete
v elektronické podobě metodiku s aktivitami a programy, které
můžete vyzkoušet v hodinách občanské nauky či ZSV. Díky nim se
mohou děti zajímavou cestou seznámit s různými podobami toho,
co se dá dělat pro zlepšení společnosti, či s tím, na co si dát pozor,
aby některé věci nebyly ještě hroší.
Děti si můžou také vyzkoušet kvíz,
který prověří, jak rychle dokážou
různé informace vyhledat na webu
www.nasstat.cz.
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Co se ti vybaví, když se řekne
základní škola?
Mám smíšené pocity, protože jsem
prošel třemi základními školami. Po
prvé to bylo kvůli stěhování, kdy jsem
přešel na „ vesnickou“ školu, a po druhé kvůli benevolentnějšímu přístupu
k výuce. Naši se báli, že pokud nebudu mít přísnější učitele, nic se nena
učím a nedostanu se na dobrou střední školu. Bohužel ani na třetí škole to
nebylo nic moc.
A bavilo tě to na „základce“?
Ne. Na základní školu opravdu nemám hezké vzpomínky.
Co učitelé, panoval mezi vámi
vzájemný respekt?
Jak s kým. Našli se učitelé, se kterými jsem byl spíše v přátelském vztahu a vzájemně jsme se respektovali.
A pak byli učitelé, kteří mi předali
vysvědčení se slovy: „Tak doufám, že
toho natáčení už moc nebude.“

málních a fajn spolužáků, ale těch
ostatních byla většina. Zkrátka jsme
si moc nerozuměli. Já měl naprosto
odlišné zájmy od těch jejich. Mimo
školu jsem se naučil disciplíně a trpělivosti. V té době jsem už natáčel a na
plac si zkrátka nemůžete dovolit přijít
pozdě nebo nepřipravený.
A je něco, co ti připadá ve škole
úplně zbytečné?
Probírání látky moc do podrobna, do
úplných absurdit, které mi v životě
budou opravdu k ničemu!
Pojďme trochu hlouběji do
minulosti. Co ses naučil
v mateřské školce?
Tak to se omlouvám, ale to vám přesně nepovím (smích). Možná kreslit,
zpívat…
Ale vlastně jedna věc by tu byla.
Ve školce jsem poprvé ukázal svoji
odvahu a zažil první velké odmítnutí. Strašně se mi líbila jedna holčič-

na pískovišti, první pády na lyžích
i první tajná rande na dovolených.
Co tě motivuje k učení?
Těžko říct, ale nejspíš moje budoucnost. Nikdy nevíte, co přijde, co se
může stát, nebo změnit. Dnes chodím
na konzervatoř a studuju herectví, ale
zítra může být vše jinak. Osud je nevyzpytatelný. Proto je důležité umět
toho co nejvíc.
Co máš v plánu po konzervatoři?
To se uvidí, záleží na tom, jestli bude
práce nebo ne. Určitě bych ale rád
zůstal u filmu a divadla.
Jak vnímáš to,
jak tě
vychovávají
rodiče? Máš
benevolentní
výchovu
nebo
přísnější?

Osud je nevyzpytate
Doposud jsme v magazínu Perpetuum přinášeli rozhovory pouze s dospělými.
Ovšem magazín, jehož středem zájmu je vzdělávání, rodiče, učitelé a děti, by měl poskytovat
prostor i posledně jmenovaným. Rozhodli jsme se tedy učinit nápravu a oslovili jsme
s žádostí o rozhovor herce a zároveň stále ještě studenta konzervatoře Zdeňka Piškulu.
Měl jsi nějakého oblíbeného
učitele/učitelku?
Ano měl, byl ke mně přátelský a choval se k nám jako k lidem, což u dnešních učitelů není obvyklé. Navíc mě
podporoval a každý úspěch mi skutečně přál.
Co myslíš, že ses naučil na
základní škole a co ses naopak
naučil mimo ni?
Na základní škole jsem se naučil snášet bolest. Jak psychickou, tak i fyzickou. Neříkám, že to byla vždy hrůza.
Samozřejmě se tam našlo i pár nor-

ka, jmenovala se Anička a já byl do
ní úplný blázen. Při vánoční besídce
jsem si dodal odvahy a požádal ji o tanec. Její odpověď mě knokautovala.
Řekla jen: „Sklapni, blbečku.“ (smích)
Máš ze školky doteď nějaké
kamarády?
Nemám. Přestěhovali jsem se a já
s nimi ztratil kontakt.
Ale dva kamarády, se kterými se
znám od plínek, skutečně mám. S Matyášem jsme od sebe o měsíc a s Romanem o tři. Naši rodiče se přátelí a my
tak spolu zažili první bitvy o lopatku

Myslím, že nejsem žádný rozmazlený
fracek, který si dělá, co chce. Naši by
asi řekli, že příliš diskutuju a občas
neznám míru, kdy přestat, ale mám
pocit, že mě vychovali dobře. Ostatně tohle by měli posoudit spíš lidi
z mého okolí, ne já.
Jsem rád, že moji rodiče jsou
vstřícní. Když chci přespat u kamarádů nebo jít večer ven, tak můžu, věří
mi a já tak nemám důvod lhát nebo
podvádět.
Přemýšlel jsi někdy nad tím, jak
bys vychovával svoje děti ty?

S V Ě T V Z D Ě L ÁVÁ

Přemýšlel, ale myslím, že na to mám
ještě dost času a že k tomu potřebuju
nasbírat určité zkušenosti.

elný

Co tě naučilo herectví?
Herectví mě naučilo lépe zvládat své
emoce. Když je to nutné, potlačím
je, a když je třeba, dostanu je ze sebe
ven. Při natáčení jsem se naučil dochvilnosti, trpělivosti a hlavně pokoře
k ostatním.
Používáš něco z toho i jinde?
Snažím se dívat kolem sebe s otevřenýma očima. Pozoruju chování ostatních lidí, kolegů k druhým. Sleduju,
co se komu líbí a co ne, a snažím se
být na lidi slušný.
Můžeš něco z toho použít
ve škole?
Můžu, právě to potlačení emocí. Jen tak
mě někdo nerozčílí.

Osud je nevyzpytatelný.
Proto je důležité umět
toho co nejvíc.

Mohl jsi i dospělým hereckým
kolegům v něčem poradit?
Mohl bych, ale za prvé bych se neodvážil a za druhé to, co mě může připadat dobré, může jim připadat naopak špatné. Není žádná univerzální
příručka na to, jak se stát vynikajícím
hercem.

Text Jiří Zelenda
Foto Nikol Obrová
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Kolik hraček máš, tolikrát jsi dítětem?
Text: Filip Karel

Roční obrat českého trhu s hračkami se pohybuje kolem 5 miliard korun. Každý rok tedy jedno dítě
dostane hry a hračky přibližně za cca dva až tři tisíce korun. Celosvětový roční obrat je pak více než
1,6 bilionu korun, tedy částka přibližně stejná jako celý státní rozpočet ČR. Samotná Česká republika
zároveň patří mezi poměrně úspěšné výrobce a vývozce hraček. Jak ale rodiče vlastně hračky pro
své děti vybírají? Co se skrývá za onou nemalou částkou, kterou každoročně za hračky utratí?

Kvantita není kvalita
Řada rodičů s nostalgií vzpomíná na
hračky ze svého dětství – např. stavebnice Seva, Merkur nebo figurky
Igráček či hru Dostihy a sázky. Na jejich místo se dnes tlačí jednak hračky, které obsahují elektroniku a další technické vymoženosti, ale třeba
i hračky, jejichž hlavní a často jedinou
výhodou bývá marketingové propojení s postavičkami z dětských seriálů.

Většina rodičů v nejrůznějších průzkumech uvádí, že kvalita hračky je
pro ně nejdůležitějším faktorem. Ať
už co se týče materiálu, ze kterého je
hračka vyrobena, nebo právě toho,
jak „inteligentní“ hračka je. Snaží se
vyhnout zaplavení dětského pokoje
hromadou „jednorázových“ hraček,
které brzy přestanou děti bavit. Trend
pečlivějšího vybírání hraček dobře
ilustruje například stále se zvyšující
počet e-shopů, které jsou zaměřeny
na chytré či vzdělávací hračky, a samozřejmě i odpovídající nabídka
kvalitních hraček. Platí, že kdo chce,
ten kvalitní hračky najde.
V e-shopu,
nebo v kamenném obchodě?
Na internetu se uskuteční cca 20 %
nákupů hraček, ale uvedené procento každým rokem roste. Výhodou
kamenných prodejen hraček je jejich
dobrá dostupnost (nalézají se prakticky v každém obchodním domě i ve
specializovaných prodejnách). Jednorázové nákupy hraček jsou většinou
v řádu stokorun a nevyplatí se hledat
na internetu o několik desetikorun levnější cenu. E-shopy
oproti tomu mohou poskytnout výhodu specializace

na určitý typ hraček a větší šíři sortimentu. Zákazník tak nemusí dlouhou
dobu bloumat mezi regály a řídit se
otevírací dobou, ale kdykoliv ve volném čase rychle a přehledně najde,
co potřebuje. Rizika nákupu přes internet se u hraček prakticky neliší od
jakýchkoliv jiných internetových nákupů – v českém prostředí již je oblast
internetového nakupování a služby
e-shopů na poměrně vysoké úrovni.
Žádný e-shop si tak nemůže dovolit
poskytovat trvale nekvalitní služby.
Rodič jako průvodce
Jak již bylo uvedeno, mnoho her
a hraček samo o sobě pomáhá rozvoji
nejrůznějších dovedností u dětí a rodiče stále častěji takové hračky cíleně
vyhledávají. Role rodiče ale nemusí
končit u samotného výběru hraček.
Čas strávený s dítětem přímo při hraní může možnosti hračky ještě znásobit. Nemusí přitom nutně jít o dlouhé hodiny času. Často stačí jen malý
podnět od rodičů, aby toho hračka
dovedla více, než se zdá. Například
e-shop Hračky vzdělávačky nabízí
k vybraným hračkám tzv. Nápadníky
pro rodiče. Právě tyto Nápadníky mohou být zdrojem inspirace, mohou
pomoci rozšířit možnosti hraní a mohou přispět k rozvoji dětí.
www.hrackyvzdelavacky.cz
•
•
•
•

Pečlivě vybrané hry a hračky
Nápadníky aktivit pro rodiče
Posouzení věkové vhodnosti
Individuální přístup

s v ě t s e v z d ě l ává

Nápadník pro rodiče
Tipy a inspirace pro rozvoj vašeho dítěte
Hra/hračka

Puzzle – od největšího

Základní popis

Hračka obsahuje deset kousků puzzle. Úkolem dítěte je sestavit puzzle do řady.
Sestavování je usnadněno také tím, že zvířátka jsou seřazena dle velikosti.

Doporučený věk

3–4 roky, zároveň lze zadávat náročnější úkoly pro starší sourozence

Hra/hračka rozvíjí především tyto
dovednosti

jemnou motoriku

Hra/hračka může rozvíjet
i tyto dovednosti

jemnou motoriku dalšími způsoby
zrakové vnímání (část a celek, vnímání barev, zraková paměť)
před-matematické dovednosti

Tipy a inspirace pro konkrétní aktivity

Tuto inspiraci pro vás vytvořil kolektiv autorů Scio.

Pomocí hračky můžete rozvíjet další užitečné dovednosti dítěte, pro běžný život i pro přípravu na školu. Některé z aktivit se vám mohou zdát trochu samoúčelné. Nenechte se ale oklamat, tato samoúčelnost je zdánlivá. Tím, že dítě nutíte
přemýšlet a vystavujete ho novým, často neobvyklým situacím a otázkám, napomáháte rozvíjení jeho myšlení. Získá
tak obecnou dovednost, kterou bude moci uplatnit v budoucnosti mnohokrát.

Motorika

Zkus ze zvířátek udělat komín.
Teď ho udělej tak, aby dole bylo největší zvířátko a nahoře nejmenší.
Teď je srovnej tak, aby levý dolní roh měly všechny dílky puzzle přesně na sobě
(nutno předvést).

Zrakové vnímání – část a celek

Kterému zvířátku teď vidíš aspoň kousek oka? (žirafa, kůň, mravenec)
A kterému vidíš uši? (žirafa, slon, kůň, klokan, liška, kočka)

Zrakové vnímání – vnímání barev

Dej k sobě zvířátka, která mají růžové uši.
Dej k sobě zvířátka, která na sobě mají hnědou (bílou, žlutou, černou, zelenou,
modrou) barvu.
Vybereme zvířátko (liška nebo kočka) a řekneme dítěti: Najdi zvířátko, které má
konec ocasu stejné barvy jako (liška nebo kočka).
Ukaž mi zvířátko, které má černá kopýtka.
Jaké barvy je slon? Klokan?

Zraková paměť

Vybereme dvě zvířátka, požádáme dítě, aby si je zapamatovalo, pak je přikryjeme rukou nebo šátkem a požádáme dítě, aby nám řeklo, která zvířátka jsme
schovali. Postupně přidáváme další zvířátka.

Zrakové vnímání

Která zvířátka se dívají dopředu a která dozadu?

Před-matematické dovednosti

Dej k sobě zvířátka, která mají kopýtka. Kolik je zvířátek s kopýtky?
Najdi kartičky, kde je jenom jedna kytička.
Najdi kartičky, kde jsou dvě kytičky.
Najdi kartičky, kde jsou tři kytičky.
Najdi kartičky, kde jsou čtyři kytičky.
Rodič ukáže dvě kartičky, na každé je jiný počet kytiček. Kde je více a kde méně
kytiček?
Rozdělíme zvířátka na dvě hromádky a ptáme se: Kde je zvířátek více? Jak jsi na
to přišel/přišla?
Ukážeme dítěti čtyři zvířátka. Pak ho požádáme, aby na chvilku zavřelo oči.
Jedno zvířátko schováme. Ptáme se: Kolik zvířátek jsem schoval/a? Postupně
zvyšujeme obtížnost.
Necháme dítě, aby zvířátka spočítalo. Začínáme od tří, postupně předkládáme
stále vyšší počty.
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Jdemedoskoly.cz
jako ideální zdroj informací pro rodiče
Text: Jiří Vojáček

Za několik týdnů budou desetitisíce rodičů po celé republice se svými dětmi absolvovat zápis
do první třídy základní školy. Připravují se na něj pilně, vybírají školy a přemýšlí o kroužcích či
vhodných aktivitách pro děti. Stránka jdemedoskoly.cz může rodičům nejen v tomto období poradit
a mnoho rozhodnutí tak ulehčit. Naleznou zde totiž všechny informace, týkající se školy,
ale i školky, pěkně pohromadě.

Webový portál přináší kromě rad
týkajících se zápisu do první třídy
i zajímavé články. Pro předškoláky
i malé školáky nabízí zdarma ke
stažení pracovní listy zaměřující se
na rozvoj potřebných dovedností,
jakými jsou např. komunikace, spolupráce či řečové dovednosti.
S individuálními dotazy se mohou rodiče prostřednictvím online
poradny zdarma obrátit na odborníky z oblasti vzdělávání, psychologie i pedagogiky. Také mají možnost
sdílet své zkušenosti a názory s jinými rodiči v diskusích pod články.
Na stránkách je dostupná i databáze
školek a škol po celé České republice.
Mateřská i školní docházka je
spojena s mnoha novými informacemi, o které by se rodiče měli za-

jímat. Zjistit, jak
instituce, kam na
několik hodin denně
svěří své děti, fungují.
Seznámit se s pedagogy,
zjistit, jakým aktivitám se
škola věnuje a jaká v ní panuje atmosféra.
Výběr školy i mimoškolních
aktivit a kroužků může později ovlivnit samotný postoj dítěte
ke vzdělávání, jeho motivaci i plnění požadavků. Mezi jednotlivými

školami mohou být bohužel velké
rozdíly, je tedy potřebné zjistit si co
možná nejvíce informací. Věnovat
jejich hledání dostatek času a pak se,
na základě všech sesbíraných faktů,
zodpovědně rozhodnout a společně
s dítětem vybrat.
Kolik let dítě ve škole stráví, zda
devět nebo osmnáct, rodič ovlivní
jen částečně. Může však ovlivnit to,
zda synovi či dceři pomůže vybrat
už od začátku školu a kroužky, kde
se bude cítit dobře.
Přijďte mezi ostatní rodiče na
jdemedoskoly.cz.
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Vejdi ven aneb prostor
pro alternativní vzdělávání společnosti
Text: Štěpán Pudlák

Kdo někdy jezdí tramvají přes Holešovice, možná si všiml nově rekonstruované budovy bývalé
továrny, která nese název Paralelní Polis. Dorazili jsme na slavnostní otevření a objednali si kávu
v místní kavárně, ovšem když jsme chtěli zaplatit, zjistili jsme, že s korunami tady nepořídíme.
Museli jsme si nejprve stáhnout do mobilu aplikaci a vyměnit koruny na tzv. bitcoiny, kterými se
zde platí. Odchytli jsme proto dva ze zakladatelů Paralelní Polis Petra Žílku a Janka Radů, abychom
zjistili, co to má všechno znamenat.

Proč si u vás nemůžeme
dát kafe nebo pivo za
koruny?
Koruny si lze rozměnit
na bitcoin v bitcoinovém bankomatu, pokud jimi návštěvník nedisponuje. Platby bitcoinem jsou podstatnou součástí konceptu, který je
založen na různých způsobech, jak
vyvolat zájem a následnou širokou
diskusi nad tématem nových technologií a jejich uplatněním v organizaci společenských vztahů, politických problémů apod.
V prvním patře otvíráte
tzv. HUB, prostor, kde mohou
lidé společně pracovat.
Jak to funguje a proč by tam měl
člověk pracovat?
Paper HUB je sdílený pracovní prostor s veškerým zázemím pro plnohodnotný rozvoj vlastních projektů.
Tvoří přirozenou součást konceptu
Paralelní Polis – je otevřen lidem
pracujícím na volné noze, start
upům, studentům i těm, kteří mimo
svou hlavní práci hledají místo pro
realizaci svých dalších projektů. Je
vhodný pro osoby se zvýšeným zájmem o nové technologie, umění,
vědu, sdílení progresívních myšlenek, skupinu Ztohoven a podporu
participace na projektu Paralelní
Polis. Funguje na členském a tarifním principu, kde členství lze pla-

tit měsíčně v bitcoin a dovoluje za
mnohem nižší náklady užívat plně
vybavenou kancelář.

19. 11., kávový cupping a hacker
space meetup kombinovaný s komentáři k otázkám mezinárodní
bezpečnosti ve čtvrtek nebo napříJaké vzdělávací projekty v rámci
klad pravidelné měsíční bitcoinové
Paralelní Polis
ještě
chystáte?
Paper Hubblešáky o sobotách. Chystáme také
Institute
of
Bitcoin
Cryptoanarchy
Coffee
Základní představa o programu iniprezentace zajímavých zahraničciovaném skupinou se blíží svému
ních projektů a osobností.
naplnění. Cílem je zajistit každodenní program, ale předpokládáSoučástí Paralelní Polis je i tzv.
me, že brzy začnou stále více přejí„hacker space“, kde budou sídlit
mat iniciativu noví členové hacker
hackeři. Nemá se tedy státní
space, Paper HUB nebo podporovaaparát obávat internetových
telé Paralelní Polis. V současnosti již
útoků?
běží týdenní 3D tiskové meetupy,
Ne, náš hacker space a jeho členové
bitcoin meetupy, Kino 43 od středy
ctí zásady etického hackingu.
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Jen znalosti nestačí
Text: Jana Codlová

Několik tvrzení na úvod

1

Tvrzení první: Jen znalosti nestačí, jejich cena klesá. Zaměstnavatelé už nepotřebují
samotné znalosti, ale dovednost tyto znalosti patřičně využít. 1/5 žáků ZŠ a 1/3
žáků středoškolského nematuritního studia neprokázala ani minimální úroveň dovedností nezbytných pro dobré uplatnění. (Lidové noviny, 20. 11. 2013)

2

Tvrzení druhé: Z dat získaných Organizací pro spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že
čeští žáci mají sice dobré znalosti, ale nerozumějí jim a neumějí je využít. (Respekt,
18. 11. 2013)

3
4

Uvedené názory nás nepřekvapí.
Nabízí se však otázka: co konkrétně
českým školákům nejde? Odpověď
hledá tento článek. Společnost Scio
se dlouhodobě zaměřuje na testová

ní dovedností, které jsou důležité pro
úspěšný osobní a pracovní život. Jde
o dovednosti: řešení problémů, so
ciál
ně personální a komunikativní
dovednosti a práce s informacemi.

Od roku 2009 se do projektu
Klíčových kompetencí (nyní Do
vednosti pro život) zapojilo 38 000
žáků 4.–9. tříd základních škol
z celé České republiky. Všichni tito
žáci absolvovali testy ověřující je
jich dovednosti a také dotazníky,
které nám pomáhají interpretovat
výsledky a dávat je do souvislostí.
Díky množství shromážděných dat
jsme se pokusili postihnout zajíma
vé trendy v oblasti klíčových kom
petencí, souvislosti a vztahy mezi
mírou dovedností a žákovskými
postoji.
Testové úlohy byly zaměřeny
prakticky, činnostně, tzn. že žáci
byli postaveni do situace, v níž by
se mohli ocitnout i v reálném pro
středí. Příkladem takové úlohy je
například rozšifrování gestikulace
a mimiky při komunikaci, rozpo
znání manipulativnosti reálného
reklamního textu či pořadu nebo
volba nejvhodnějších klíčových
slov při vyhledávání konkrétního
zdroje.
Podle výsledku testu jsme žáky
zařadili do jedné z úrovní 1–5 (Začá
tečník–Specialista).

Rozložení výsledků podle jednotlivých
ročníků – řešení problémů

Rozložení výsledků podle jednotlivých
ročníků – vztahy a komunikace

Rozložení výsledků podle jednotlivých
ročníků – práce s informacemi

Tvrzení třetí: Stále přetrvává důraz na všeobecné vědomosti. Jenže ty lze digitalizovat a vygooglovat, takže vám automaticky nedávají výhodu. Výhodou je dnes schopnost nikoli reprodukovat to, co jsme se naučili, ale použít naše znalosti jinak, nově, v odlišném kontextu.
(Bořivoj Brdička, Pedagogická fakulta UK)
Tvrzení čtvrté: Jestliže se student nepolíbený obyčejným životem rozhodne místo vysoké
školy pro práci ve firmě, se zlou se potáže. Firmy už mají dost rádoby intelektuálů, kteří
ve vypjatých situacích zalezou do kouta či stáhnou hlavu mezi ramena a vymlouvají se na
špatný den. Hledají šikovné, sebevědomé lidi, kteří dokážou vyjednávat, komunikovat s veřejností, a umí své znalosti užívat i v praxi. V každodenním životě je jim schopnost vypočítat
tečnu kružnice naprosto k ničemu a žádného nadřízeného tím neohromí. (Adéla Česenková,
Gymnázium Žitavská, Česká Lípa, iDnes, 25. 10. 2013)
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Rozložení výsledků
v částech testu podle ročníků
V následujících třech grafech může
te sledovat rozložení výsledků žáků
po jednotlivých ročnících. Barevná
políčka (1–5) představují podíly jed
notlivých úrovní dosažených žáky
v daném ročníku.
Závěrečná zjištění:
• Dovednost řešit problémy se
u žáků rozvíjí rovnoměrně od 4.
do 9. třídy.
• Komunikační a vztahové doved
nosti jsou u žáků rozvinutější než
schopnost řešit problémy.
• Nejrozvinutější mají žáci do
vednost pracovat s informace
mi (vyhledávat je, zpracovávat
a hodnotit), a to napříč ročníky.

•

Žáci prvního i druhého stupně,
kteří mají výborné studijní vý
sledky bez ohledu na předmět,
dosahují také v jednotlivých
částech testu výrazně lepších vý
sledků než žáci s horšími studij
ními výsledky.
Jedničkáři mají výrazně roz
vinutější schopnost řešit pro
blémy než dvojkaři a trojkaři.

V části dotazníku zaměřené na ře
šení problémů jsme možnosti seřadi
li podle míry komplexnosti. Celkově
výsledky naznačují, že žáci se snaží
řešit problémy aktivně. Zajímavé je,
že se žáci 1. stupně snaží řešit problé
my komplexněji než jejich starší spo
lužáci – viz následující grafy.

Pokud řešíš nějaký problém,
jak obvykle postupuješ?

Snažím se ho vyřešit pomocí informací,
které mám, zpravidla zvolím první řešení,
které mě napadne.

4. a 5. ročník

Snažím se zjistit co nejvíce informací
a vymyslím několik možností, vyberu to
řešení, které se mi zdá nejlepší.

6. a 7. ročník
8. a 9. ročník

Zamyslím se nad příčinami a důsledky
problému, vyhledám informace, vymyslím
několik možností, jak problém vyřešit.
Zamyslím se nad příčinami a důsledky
problému, vyhledám informace, vymyslím
několik možností, jak problém vyřešit, poté
zhodnotím, jak se problém podařilo vyřešit,
popř. hledám aktivně další řešení.
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Češtinář / Mozaikář
Máš velkou chuť rozbít neforemnou dlaždici výuky češtiny a ze střepů poskládat vlastní
mozaiku? Chybí ti jen prostor, kladivo, lepidlo
a dobrá parta? Už ne. My někoho, jako jsi ty, hledáme a rádi tě při tvorbě mozaiky podpoříme.
Jsme rozrůstající se ZŠ a SŠ v centru Dolních Břežan, na jižním okraji Prahy. Naším posláním je rozvíjet přirozenou zvídavost a vnitřní motivaci dětí, tak
aby neztratily chuť se učit a zároveň využily svůj
potenciál. Více na www.skoladavinci.cz.

Čemu se u nás budeš věnovat:
• učitel českého jazyka (2. stupeň a SŠ – Gymnázium), netradičně pojatá výuka českého jazyka
(školní časopis, divadlo, projekty, propojení s jinými předměty, konzultace při přípravě prezentací,
školních prací apod.)
• příprava nového inovativního ŠVP, propojení
s ostatními předměty, moduly, projekty
• vlastní vzdělávání v oblasti pedagogických a jiných odborných dovedností
• podíl na dalších pedagogických činnostech i činnostech zaměřených na rozvoj školy

100 %

Co od tebe budeme chtít:
Pokud narazíš na problém,
který jsi v minulosti
neúspěšně řešil, co uděláš?

Nebudu to znovu zkoušet,
jen bych byl zklamaný.

4. a 5. ročník

Zkusím ho vyřešit stejně jako minule,
třeba se to povede.

6. a 7. ročník
8. a 9. ročník

• přirozeně vstřícný přístup k dětem
• proaktivní, energický přístup, samostatnost
a systematičnost
• ochota na sobě pracovat
• schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu
• zájem o inovativní pedagogické přístupy
• pedagogické vzdělání – učitelství ČJ pro střední
školy a druhý stupeň ZŠ

A co ti za to nabídneme:
Zkusím zvolit nějaké nové řešení
a připravím si i nějaké další řešení.
Zjistím přesně, proč se minule řešení
nepovedlo, zjistím co nejvíce informací,
poradím se a pokusím se na základě těchto
informací najít nové řešení.
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Výsledky několikaletého šetření společnosti Scio tedy ukazují, že nejslabší
stránkou žáků 4.–9. tříd je řešení problémů, tedy dovednost tolik vyžadovaná
současným trhem práce. Z dotazníkového šetření pak vyplývá, že právě to je
škola neučí.

• dlouhodobou spolupráci na dynamicky se rozvíjející škole
• možnost realizovat vlastní nápady
• příjemný pracovní tým
• nadstandardní základní plat vyšší než tabulkové
platy, navíc další odměny v závislosti na kvalitě
odvedené práce
V případě zájmu zašli strukturovaný životopis
a motivační dopis e-mailem na:

info@skoladavinci.cz,

event. na adresu: Jitka Lukešová, ZŠ a MŠ da Vinci,
Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany.

Nástup nejpozději v září 2015, ale vítáme spolupráci již v průběhu stávajícího školního roku.
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Jaký život budeme žít,
až budeme dospělí?
Text: Kateřina Mayerová

Co si současní dospívající představují, když hovoří o své budoucnosti? O čem přemýšlejí chlapci
a o čem dívky? Jak tyto jejich vize odrážejí názory společnosti, ve které vyrůstají? A jakou roli
v celém procesu sehrává škola? Následující článek pojednává o jednom z palčivých problémů
moderního školství – o nerovném přístupu k dětem na základě jejich pohlaví a důsledcích, které
z této skutečnosti vyplývají.

Společenské vědy se již od
a očekáváním vztahujícím
Genderovou
počátku snaží porozumět
se k vlastní genderové iden
socializací chásložitým mechanismům,
titě (např. dívky umějí na
peme takové
prvky společenské
jejichž prostřednictvím se
slouchat, chlapci nepláčou).
výchovy, které
jedinci učí přijímat pravi
S tím souvisí též náhled na
učí děti i dospělé
dla, normy a hodnoty spo
svoji budoucnost, resp. bu
jedince vnímat
sebe samé jako
lečnosti, ve které vyrůstají,
doucí pracovní uplatnění,
dívky či chlapce,
a jak tedy dochází k jejich
rodinný život a podobu trá
resp. ženy a muže,
socializaci. Tato problema
vení volného času.
a na základě
tika se tak postupně stala
těchto sociálních
charakteristik se
zaběhnutým a podrobně
Po mamince
dále chovat způpopsaným tématem, a to
paní učitelka
sobem, jež daná
jak v případě socializace
Jak již bylo naznačeno, za
společnost v dané
době považuje za
rodinné, tak i socializace
jeden z nejmocnějších so
přijatelný.
školní, příp. vrstevnické.
cializačních činitelů lze
Doposud stále málo disku
považovat instituci ško
tovanou však zůstává oblast socialily. V tomto smyslu hovoříme o tzv.
zace genderové, a to i přesto, že její
sekundární socializaci, tedy takové,
role v rámci procesu zespolečenštění
která nasedá na primární socializaci
má zcela zásadní význam.
rodinnou a dále ji rozvíjí a prohlu
Gender totiž před
buje. Z této skutečnosti logicky vy
Pojem gender
stavuje jednu ze zá
plývá, že škola se též podílí na pře
(nepřekládá se) lze
kladních
sociálních
nosu a aplikaci již dříve zaužívaných
vysvětlit jako soubor
kategorií, jejíž existen
genderových schémat a zajišťuje tak
sociálních atributů
vážících se na bioce působí na formová
společensky žádoucí rozdělení světa
logickou podstatu
ní naší osobnosti již
na ženský a mužský. Výzkumy tento
pohlaví. Zahrnuje
v
okamžiku
narození.
předpoklad potvrzují a přiznávají tak
tedy veškeré projevy
Její vliv však zároveň
instituci školy aktivní účast na předá
lidského chování,
které lze označit za
časem neslábne, ale
vání genderově zabarvených obsahů.
„mužské“ či „žennaopak
se
postup
Jaké jsou však konkrétní výsledky
ské“, určuje konkrétně objevuje na všech
takto nastavené školské reality? Co se
ní podobu maskulinity a femininity v dané
úrovních života ve
studující v průběhu školního vzdělá
společnosti. Je uměspolečnosti. Člověk je
vání učí o svém společenském posta
lým konstruktem,
tak
od
počátku
nazí
vení jakožto dívka či chlapec? A jak
proměnlivým v čase
rán přísnou gendero
vypadají současné představy žáků
a prostoru.
vou optikou (je buď
a žákyň osmých a devátých tříd týka
mužem, nebo ženou) a musí každo
jící se jejich budoucí životní náplně?
den
ně čelit specifickým nárokům
Tyto a s nimi spojené otázky řešily

některé z aktuálních společenskověd
ních studií, jejichž závěry budou pre
zentovány v dalším textu.
Práce…
Stěžejní otázkou, kterou se dnešní
patnáctiletí (resp. třinácti – až patnác
tiletí) studující v rámci svého pohle
du do budoucnosti zaobírají, je oblast
jejich pracovního uplatnění („Chci
mít práci, která mě bude bavit a v kte
ré budu dobrá.“). Jak dívky, tak chlap
ci uvažovali ve svých výpovědích
o svém budoucím povolání, byť ho ve
většině případů přímo nespecifikova
li. Všichni žáci a všechny žákyně tedy
předpokládají, že budou mít jednou
vlastní příjem plynoucí z jejich za
městnání či podnikání a že své práci
též budou věnovat adekvátní podíl
času. Rozdíl mezi dívkami a chlapci
Studie k tématu
a inspirace pro další čtení
CVIKOVÁ, J., JURÁŇOVÁ, J. (ed.),
Růžový a modrý svět; Rodové stereotypy
a ich dôsledky, Bratislava 2003.
JARKOVSKÁ, L., LIŠKOVÁ, K., ŠMÍDOVÁ, I.,
S genderem na trh; Rozhodování
o dalším vzdělání patnáctiletých,
Praha – Brno 2010.
SMETÁČKOVÁ, I. (ed.), Genderové aspekty
přechodu žáků/yň mezi vzdělávacími
stupni; Interní závěrečná zpráva,
Praha 2005.
SMETÁČKOVÁ, I., Běžný den v životě
žen a mužů; Představy dívek a chlapců
o vlastní budoucnosti,
in: Studia Paedagogika, Brno 2010,
roč. 15, č. 1, s. 107–124.
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však nacházíme v konkrétní volbě
budoucího povolání (pokud ji přímo
uvádějí) a právě v časové náročnosti,
která bude představovat jejich pra
covní angažovanost.
Pokud se jedná o dívčí volbu bu
doucího pracovního uplatnění, žáky
ně nejčastěji uváděly takové způsoby
obživy, které jsou buď primárně spo
jovány s péčí o druhé, nebo jsou tra
dičně považovány za ženská povolání
(např. lékařka, ošetřovatelka, učitel
ka v MŠ, kadeřnice). Naopak chlapci
jmenovali především ryze technická
povolání (např. IT specialista, au
tomechanik), příp. takové způsoby
výdělku, které jsou tradičně považo
vány za maskulinní (např. truhlář, ze
mědělec). Mimo to se častěji viděli ve

vedoucích pozicích (dívky obdobný
post téměř vůbec nezmiňovaly) nebo
jako podnikatelé, kteří budou vést
vlastní firmy a budou tak mít výsost
né rozhodovací právo v rámci veškeré
pracovní činnosti (ani tato představa
se u dívek neobjevovala). Větší pro
cento dívek než chlapců zároveň uva
žovalo o zkráceném pracovním úvaz
ku, resp. o takovém způsobu obživy,
který by je „plně nezaměstnával“.
…rodina…
Zásadní rozdíl v žákovských výpo
vědích však nalézáme v jejich před

Jedinečné vlohy
a schopnosti konkrétních
chlapců a dívek (např.
talent pro práci s dětmi
u studentů či technické
nadání u studentek) jsou
přehlíženy ve prospěch
společenské „normality“.

se dívky zcela samozřejmě vyjadřova
ly ve smyslu dělení vlastního budou
cího života mezi pracovní a rodinný
(„Pokud by se mi splnil sen – stát se
právníkem, hodně bych propadla
své práci. Domácí práce bych ale také
nemohla vynechat, ostatně jako péči
o děti.“), na rozdíl od chlapců, jejichž
vidina budoucnosti se většinově od
víjí od jejich uplatnění na trhu („Ráno
se převléknu do pracovního oblečení
a jedu do práce, mám to jen kousek,
jsem masér. … Když se vrátím, dívám
se na televizi, jsem po celodenním
masírování unavenej.“). Při bližším
pohledu nalézáme v tomto rozporu
též významný kvalitativní rozměr.
Dívky totiž nejenže přikládají budou
címu rodinnému životu větší časovou

stavě rodinného života. Zatímco pro
dívky se zdá být zcela automatické
zahrnovat do svých budoucích plá
nů existenci partnera/manžela a péči
o společné děti („Svůj čas bych nej
více trávila se svojí rodinou. Rodiče,
děti a manžel by byli nejdůležitější.“),
u chlapců se oblast rodinného soužití
jeví spíše jako okrajová („Ráno vsta
nu. Nasnídám se. Dopravím se do
zaměstnání. Odpracuji si, co mám,
a pojedu domů za rodinou. Ve svém
volném čase se budu věnovat věcem,
které mě budou bavit. Pak půjdu
spát.“). Resp. až na jedinečné výjimky

náročnost. Přijímají zároveň hlavní
zodpovědnost za celkovou péči o ro
dinu a domácnost, za starost o pohod
lí partnera/manžela i dětí a za vše
obecné rodinné štěstí. V tomto smys
lu se také nezřídka zabývají otázkou
skloubení pracovního a rodinného
života – upřednostnění kariéry na
úkor rodiny považují přinejmenším
za neadekvátní („…že vlastně já po
kud mám rodinu, pokud mám nějaký
děti, tak se musím věnovat především
teda svým dětem a ne práci a aji ta
práce, prostě, potřebuje nějakej ten
čas. Navíc dobrá práce teďka je vět
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šinou hodně pracná a... a třeba bych
nebyla doma, že bych... třeba. Bylo by
to složitější.“). Situace chlapců je zcela
odlišná. Pokud již o rodinném soužití
uvažují, vidí sami sebe mnohem více
v roli „pouhého“ živitele, jehož další
angažovanost v rodině je demonstro
vána jako velmi nízká („Jeden by měl
pracovat a jeden by měl zůstat doma
s dětma. … Já určitě ne. Ne že bych je
neměl rád, jo, ale přeci jenom někdo
se musí postarat o tu rodinu.“). Svoji
účast na rodinném štěstí minimali
zují na občasnou „hru s dětmi“ a „sle
dování televize spolu s partnerkou/
manželkou“. Mnohem větší procento
chlapců také děti v domácnosti vů
bec neuvažuje. Není proto divu, že
problém vyvažování pracovního a ro
dinného života se v jejich výpovědích
neobjevuje. Tuto úlohu (mnohdy zce
la explicitně) ponechávají na bedrech
svých partnerek/manželek.

razím na cestu domů. Doma napíšu
úvod recenze a znovu spustím hru,
abych ji lépe poznal. Pár hodin si hra
ju a pak mám volno.“), dívky jako by
dobu vymezenou na vlastní koníčky
vůbec neuvažovaly nebo se jí mini
málně nezabývaly. Výpovědi dívek
totiž naznačují, že ve svých budou
cích úvahách vlastní zábavu nejenže
podřídily péči o rodinu, ale že ji s tou
to dokonce ztotožnily („Počkáme na
manžela, až přijede z práce. Potom
všichni jedeme na výlet. … Po práci se
pak budu věnovat aktivitám jako tře
ba sport, četba či kino, televize. Nejlé
pe ne sama, ale s rodinou.“). Nakolik
poté vnímají tuto situaci jako uspo
kojivou, můžeme pouze odhadovat.
Spíše se zdá, že tento přístup je dív
kami vnímán jako „přirozený“ a nad
jinými variantami se již nezamýšlejí.

Gender vystrkuje růžky
Jak nyní můžeme tato zjištění inter
…a volný čas
pretovat? Na první pohled je patrné,
Poslední oblastí, která se v rámci stu
že dívky i chlapci uvažují gendero
dií představ budoucího života ukáza
vě značně stereotypně a že se tedy
la jako zásadní, je sféra volného času.
zcela samozřejmě pro
I zde však nacházíme významné
filují tak, jak je od nich
Genderové stereotypy lze definovat jako ustálené a zjednodušující
genderové rozdíly. Zatímco ve vět
společensky očekáváno.
soubory představ o skupině žen a skupině mužů jakožto dvou diametrálně odlišných kategoriích, vnitřně si ovšem velmi podobných.
šině chlapeckých výpovědí byl kla
Pro dívky tato skuteč
Zahrnují tak přesvědčení, že všechny ženy a všichni muži mají spoden značný důraz na mimopracovní
nost představuje model
lečné charakteristiky, na jejichž základě je vhodné se k nim chovat
a mimorodinnou seberealizaci a do
„dvojího břemene“, kdy
určitým jasně stanoveným a všeobecně sdíleným způsobem.
stupnost volnočasových aktivit („Vy
se musejí potýkat s bu
razím do redakce. Od šéfredaktoru
doucí vidinou role matky
dostanu hru, na kterou mám napsat
obhospodařující celou domácnost
loviční úvazek, přičemž v těchto pří
recenzi. Chvíli budu hru hrát, pak vy
i pracující síly zpravidla se nacháze
padech explicitně uvádějí, že jejich
volba vyplývá právě z těchto důvo
dů. Chlapci zmiňovali kratší pracov
INZERCE
ní dobu spíše výjimečně, ale ve všech
případech se jednalo více o idealis
tický pohled na časovou náročnost
lépe situovaných povolání (za větší
peníze pracují kratší dobu). Nikdy
však dále neuváděli, že by takto ušet
řený čas následně věnovali rodině.
Pod stejným úhlem pohledu lze
vysvětlit i názor dívek a chlapců na
jejich budoucí volný čas. Pro dívky
evidentně stále není běžné uvažovat
o svém vlastním mimopracovním
a mimorodinném vyžití, kromě toho
jim již na koníčky ani reálně nezbývá
čas (i tak budou rády, pokud své „po
vinnosti“ časově zvládnou). Chlapci
však mají možnost realizovat se i jin
de. Jejich budoucí pracovní náplň je
Zakoupením originálního přání s designem výtvarnice
Lény Brauner v hodnotě 50,- Kč, můžete obdarovat nejen své blízké,
vnímána jako náročnější (neboť je
ale i pomoci nemocným dětem a podpořit NF Kapka naděje.
finančně lépe hodnocena), a jsou tak
Objednávat můžete také na: info@kapkanadeje.cz
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jící opět v povolání, které vyžaduje
pečovatelské sklony, empatii a/či
schopnost obětovat se pro druhé. To
jsou totiž vlastnosti, které jsou dív
kám/ženám tradičně připisovány,
stejně jako jedinečná seberealizace
v rodinné sféře a s tím spojené nízké
ambice na poli práce a ekonomické
ho uplatnění. Naopak chlapecká vi
dina budoucího života je standardně
spojena s kariérním úspěchem a vy
sokým finančním oceněním, větší
angažovanost v rodině a domácnos
ti se u nich nepředpokládá, dokon
ce může být i negativně hodnocena
(chlapec vyjadřující své přání v bu
doucnu odejít na rodičovskou do
volenou se vystavuje riziku setkání
s nepochopením, ne-li výsměchem).
V tomto smyslu se jeví jako naprosto
logické, že jsou to právě dívky, které
ve svých výpovědích uvádějí nutnost
efektivního propojení pracovního
a soukromého života, na rozdíl od
chlapců, kteří jsou tohoto dilematu
a priori ušetřeni. Některé dívky poté
nacházejí řešení v zaměstnání na po

Více na www.kapkanadeje.cz
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osvobozeni od další péče o rodinu či
domácnost. Je dokonce žádoucí, aby
se pro udržení svého psychického
zdraví věnovali též svým zálibám.
Vzhledem k dívkám je tedy rodinný
život jakoby degradován (považován
za samozřejmost), zatímco u chlap
ců je vnímán jako „práce navíc“
a díky tomu dovoluje oddych v po
době vlastních zájmových činností.
Budoucí role dívek a chlapců tak
nabývají diametrálně odlišných roz
měrů, avšak „přirozeně“ se formují
cích, a tudíž nadále uplatňovaných.
Zdá se tedy, že i v době výrazných
reálných změn ve společenském
uspořádání zůstávají představy do
spívajících v mezích genderového
očekávání a reprodukce tradičního
žensko-mužského světa se jeví jako
významná proměnná doposud odo
lávající stávajícímu společenskému
liberalismu.
Tak mají jiné představy – no a co?
Proč však tento závěr považovat za
problematický? Není snad žádoucí,
aby mladá generace přijímala a dále
kopírovala odkaz generace starší,
spolu s jejími hodnotami, přesvěd
čeními a socio-kulturní atmosférou?
Nedostatky právě nastolené teze lze
ukázat na současné povaze pracov
ního trhu.
Jakkoli se zdá, že současné spo
lečenské uspořádání vyplývá z „při
rozené“ povahy rozdělení ženských

a mužských rolí a lze jej tedy pova
žovat za funkční, každodenní reali
ta ukazuje, že situace je minimálně
mnohem komplikovanější. Pod vli
vem prezentované biologické pod
staty sociálního řádu totiž dochází
k reprodukci genderových nerov
ností na celé škále životních situací
a k opakovanému znevýhodnění žen
i mužů ve smyslu nestejných příle
žitostí pro výkon různých činností.
Tato skutečnost se poté projevuje
jak v rovině soukromě uvědomova
ných genderových omezení, tak též
na poli nedostatečného politického
a ekonomického rozvoje společnos
ti. Stávající genderový řád vytváří
a dále udržuje vertikální i horizon
tální segregaci mužů a žen na pra
covním trhu a zpětně tak posiluje
nemožnost se z této nestejnoprávné
spirály vymanit.
A po paní učitelce…?
Jakou úlohu však tedy v tomto systé
mu sehrává škola? Jak již bylo řečeno
výše, škola je jedním ze zásadních
činitelů podílejících se na výchově
společnosti, resp. reprodukci aktuál
ně sdílených společenských modelů
a schémat, mezi něž patří i témata
genderová. Zároveň je však jejím
úkolem poskytovat rovný přístup
všem jedincům bez ohledu na jejich
jinakost či specifičnost a co nejširší
rozvoj jejich osobních individualit.
Jak však bylo ukázáno, tento cíl zda

leka nenaplňuje. Žáci a žákyně jsou
socializováni odlišným způsobem,
jejich nazírání na sebe samé vykazu
je i na konci povinné školní docház
ky silné prvky genderové stereoty
pie. Jedinečné vlohy a schopnosti
konkrétních chlapců a dívek (např.
talent pro práci s dětmi u studentů či
technické nadání u studentek) jsou
přehlíženy ve prospěch společenské
„normality“. Přestože tedy v tomto
smyslu nelze odmyslet vliv původ
ního rodinného prostředí, můžeme
konstatovat, že škola zažité gendero
vé představy není schopna efektivně
odstraňovat a naopak je u dětí dále
posiluje. Bude proto nutné vynaložit
ještě značné úsilí k tomu, aby se ško
la stala skutečně nezávislou institu
cí plně rozvíjející svobodnou volbu
a potenciál všech svých studentů
a studentek, bez ohledu na jejich po
hlaví.
Mechanismů, kterými toho škola
může docílit, je mnoho, stejně jako
těch, které nyní naopak využívá pro
udržení aktuálního statu quo. Pro
blematické otázky zjevného i skry
tého kurikula však vyžadují samo
statný prostor a je třeba je definovat
v dalších souvislostech. Kontext
školní genderové reprodukce zahr
nuje složité strategie pedagogického
působení a popis a pochopení celého
procesu představuje vlastní kapitolu
v oblasti genderové perspektivy čes
kého školství.
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Linka bezpečí:
záchranné lano pro děti i rodiče
Text: Ivana Ašenbrenerová

Strach ze šikany, fyzické násilí, neshody v rodině či trable s láskou? To všechno pomůže dětem
vyřešit Linka bezpečí. Zdarma a klidně i o půlnoci. A nemusí to vědět nikdo, ani máma či táta.

Čtrnáctiletá Marika chtěla před ča
sem spáchat sebevraždu. Trpěla de
presemi a bulimií. Důvod? Už od ko
jeneckého věku musela být ve všem
nejlepší. Ve školce, později ve škole.
Každý den dřela angličtinu, chodila
na všechny možné kroužky a nikdy
neměla žádnou kamarádku. Díky
bohu – žije. Zavolala totiž na Linku
bezpečí a možná právě tenhle telefo
nát jí zachránil život. Jak říká vedou
cí Linky bezpečí Peter Porubský, její
konzultanti poskytují pomoc a pora
denství dětem, které se nacházejí v tí
živé životní situaci takového rozmě
ru, že ji nemohou nebo nedokážou
samy zvládnout. „Linka je bezplatná,
funguje nepřetržitě 24 hodin denně
a je zcela anonymní. Závažnost dět
ských starostí a problémů se někdy
podceňuje, což je chyba. Proto na
Lince bezpečí přistupujeme ke kaž

Zeptali jsme se…
Petera Porubského,
vedoucího Linky bezpečí Praha
Je podle vás potřeba vzdělávat i rodiče, aby
věděli, jak takové linky fungují?

Často se setkáváme s názorem, že Linka bezpečí „staví“ děti proti svým rodičům. Je to jeden
z velkých omylů. Při rozhovorech s dětmi totiž
často hledáme podporu pro děti hlavně z okruhu
rodinných příslušníků. Snažíme se o rodinnou
komunikaci, aby se měli dobře jak děti, tak rodiče. Máme také Rodičovskou linku na telefonním
čísle 840 111 234 nebo 606 021 021. Je určená
pro všechny dospělé osoby, které řeší problém ve
vztahu k dětem. Jim nabízíme telefonickou krizovou pomoc, výchovné a rodinné poradenství.
Snahou tedy je zapojit rodiče do řešení problému
a najít společné východisko.

dému hovoru zodpovědně a s ma
ximální vážností a naléhavost nikdy
nehodnotíme,“ říká její vedoucí Peter
Porubský.
Hledání východiska je prioritní
Bývaly doby, kdy Linka bezpečí „od
bavila“ denně skoro dva tisíce tele
fonátů. Dnes je to něco kolem 600.
Důvodem je nedostatek financí (kle
sají státní dotace) a tím pádem i méně

„Říkala jsem si, tak, teď
to bude vědět celý náš
barák, celá ulice a možná
i celá Praha. Pak jsem se
dozvěděla, že to tak není
a že hovory jsou striktně
anonymní.“

konzultantů. Na linku se dnes dovolá
zhruba každé třetí dítě. „Jakmile dítě
vytočí číslo 116 111, dovolá se nejdří
ve na centrálu a má prostor sdělit ve
zkratce, kvůli čemu volá, případně co
očekává. Pak je teprve přepojeno na
některého z konzultantů,“ vysvětluje
Peter Porubský. Konzultant s dítětem
situaci podrobně probere a společně
hledají východisko a řešení problé
mu. „V případě, že se jedná o ohrože
né dítě, například na útěku, týrané,
zneužívané či v ohrožení života, na

Nejčastěji probíraná témata:
• Problémy související se vztahy (problémy
v rodině, se spolužáky, vrstevníky, problémy s láskou a partnerstvím)
• Šikana, problémy ve škole…
• Syndrom CAN (týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte)
• Osobní problémy (nespokojenost se sebou, strach a úzkost, deprese, sebevražedné tendence)
• Sexualita
• Závislosti
• Problémy s internetem (kyberšikana)
bízí konzultant okamžitou pomoc.
Pokud s tím dítě souhlasí a sdělí svoje
osobní údaje, zapojí se do řešení dal
ší instituce – orgány sociálně právní
ochrany dětí, záchranná služba či po
licie,“ dodává Peter Porubský.
Mýty kolem anonymity
Linky bezpečí
„Asi dvakrát jsem chtěla volat na Lin
ku bezpečí, ale nikdy jsem nenašla
odvahu, mám strach, že se ty telefo
náty nahrávají,“ svěřila se patnáctiletá
Hanka z Prahy. Stejný názor má i čty
řicetiletá Dáša. Když se dozvěděla,
že její dcera na linku volala, doslova
se zhrozila. „Říkala jsem si, tak, teď
to bude vědět celý náš barák, celá
ulice a možná i celá Praha. Pak jsem
se dozvěděla, že to tak není a že ho
vory jsou striktně anonymní.“ Právě
anonymita je jeden z velkých mýtů,
který kolem fungování Linky bezpečí
panuje. Potvrzuje to i Peter Porubský.
„Podle etického kodexu pracovníků
linek důvěry je nahrávání hovorů ne
přípustné. Stejně tak je tomu u nás.

TÉMA
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Vrstevnické vzdělávání

Vrstevnické učení v projektovém vyučování
Text: Jana Codlová

Principem tzv. peer programů (PP) je aktivní zapojení vrstevníků, kteří pozitivně působí
na formování postojů ostatních dětí, svých spolužáků, kamarádů.
Často se potvrzuje, že děti od ostatních dětí vnímají různá řešení problémů snáz a rychleji.

Jedním z těchto „PP“ je vrstevnické
učení, kdy se děti učí od sebe navzá
jem. Výhodou této formy učení je, že
spolu děti mluví „stejným jazykem“,
efektivně a srozumitelně si učivo
předávají. Proto často pochopí pro
bíranou látku rychleji a žák, který
má za úkol ji naučit ostatní nebo jim
předat svou zkušenost, se s ní samo
zřejmě seznámí naprosto perfektně.
Tolik říká teorie. Jak to funguje
v školní praxi? Na to jsme se zepta
li zástupkyně ředitele na Gymnáziu
mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, Mgr. Hany Třebické.
Vaše škola zařadila do svého
programu projektové vyučování.
Jak konkrétně tento způsob rozvíjí
spolupráci žáků a vrstevnické
učení?
Metodu vrstevnického vyučování na
naší škole podporujeme a realizuje
me. Dovednost spolupracovat je sou
částí klíčových kompetencí. Při práci
na celoročním projektu se naši stu
denti setkávají při společné činnosti.
V rámci spolupráce na jednotlivých
úkolech studenti rozvíjejí sociální,
komunikativní a kooperativní do
vednosti. Pomáhají si vyhledávat in
formační zdroje, vybírat ty nejvhod
nější. Při prezentaci výstupu projek
tu pro rodiče a mladší spolužáky se

musejí naučit střídat se v mluvení,
přesně se vyjadřovat, sumarizovat,
obhajovat svůj názor. Probíhá vlast
ně učební činnost založená na spolu
práci studentů.
Ve kterých projektech se
vrstevnické učení projevuje více?
Jsme víceleté gymnázium, práce na
projektech začíná ve druhém roční
ku, v sedmém studenti tvoří ročníko
vou práci, kterou obhajují. Nejvíce se
vrstevnické učení projevuje v projek
tech Svět práce a financí a Politický
systém v ČR. V prvním jmenova
ném projektu se žáci mají seznámit
s fungováním trhu práce, osobními
předpoklady jedince pro zaměstnání
a zamýšlet se nad volbou povolání.
Tento projekt má tedy žákům po
moci zorientovat se v životní realitě
a my sledujeme, jak si vyměňují zku
šenosti, radí si třeba s vytvářením
osobních portfolií.
Základním smyslem a cílem dru
hého uvedeného projektu je přiblí
žit žákům fungování politického
systému v demokratických zemích,
především pak blíže proniknout
do systému řízení České republiky.
Součástí projektu je i bližší sezná
mení s politickými ideologiemi, kte
ré ovlivňovaly a ovlivňují politiku.
Záměrem je, aby žáci byli schopni

dekódovat politická sdělení a uměli
rozeznat hlubší kořeny v rozdílnosti
přístupů jednotlivých ideologií k ře
šení celospolečenských problémů.
Tady se u žáků velmi projevuje roz
dílná úroveň znalostí historie a ideo
logie a my sledujeme, jak zde výbor
ně funguje předávání těchto znalostí
v rámci skupiny.
Funguje podle Vašich zkušeností
i vzájemné učení napříč školou,
tedy starší–mladší, a naopak
mohou mladší děti naučit něco ty
starší?
Každý rok realizujeme také Evropský
den jazyků – projekt napříč ročníky,
který je určen pro studenty nižšího
gymnázia. Žáci pracují ve dvanácti
členných skupinách namíchaných po
třech z každého ročníku. Porotu tvoří
studenti z vyššího gymnázia – sexty.
Jakou máte osobní zkušenost
s vrstevnickým učením?
Já sama jsem byla garantem – vedou
cím projektu – Svět práce a financí
a byla jsem překvapena schopností
studentů spolupracovat. Vrstevnické
učení využívám i ve výuce fyziky, kde
jednotliví studenti či skupina dočasně
přejímají v kolektivu vrstevníků peda
gogickou roli a provádějí své spolužá
ky procesem osvojování si učiva.
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TÉMA

Když děti hodnotí samy sebe
Text: Martin Drnek

Zbavujeme se odpovědnosti, ponecháme-li hodnotit děti samy sebe? V žádném případě!
Zavést funkční a efektivní vrstevnické hodnocení není žádná legrace.
Výsledek ale může stát za to.

S vrstevnickým hodnocením je to
stejné jako s jakýmkoliv jiným hodnocením. Může být uskutečněno
skvěle a může také škodit. Platí pro
něj téměř stejná základní pravidla
jako pro hodnocení dávané dětem
od dospělých. I vrstevnické hodnocení by mělo probíhat v prostředí
důvěry, má mít jasně stanovená
pravidla a kritéria, být konkrétní,
průběžné a mělo by být srozumitelné. S těmito obtížnými požadavky se často
potýkáme ve škole nebo
doma při výchově dětí.
Vyvstává otázka, zda tyto
požadavky zvládnou naplnit samy děti. Věřte, že
nás mohou překvapit!
Hodnocení je jednou
z důležitých dovedností,
kterou se potřebuje každý
člověk naučit. S hodnocením se nesetkávají mladí
lidé jen ve škole. Naopak je
součástí našich životů nenápadně a neustále. Hodnotíme se vzájemně v profesním životě, v partnerském životě
nebo v okamžicích, kdy zpětně reflektujeme, co jsme dělali a jak jsme se
chovali. Trochu nadneseně by se dalo
říci, že v životě jsme spokojení dle
toho, jak dobře dokážeme naše chyby
vyhodnotit a učit se z nich. Schopnost
provést kvalitní hodnocení se jeví
jako jedna z důležitých dovedností
v našich životech a stejně jako ostatní dovednosti i tuto je potřeba trénovat. Děti se této dovednosti musí učit,
a kde by mohlo být lepší místo na trénink než ve škole.
Už třeba jen proto, že děti se s hodnocením setkávají nejčastěji ve škole.

Hodnocením se jim snažíme pomoci
v jejich rozvoji, ukazujeme na jejich
silná místa a navrhujeme, na co se zaměřit více. V tomto procesu jsou však
děti pouhými příjemci. Při sledování dětské hry brzy zjistíme, že samy
zcela přirozeně procesu hodnocení
používají. Vzájemně se upozorňují

kompliment

konstruktivní kritika
kompliment
na chyby, navrhují možný postup ke
zlepšení, často odkazují na konkrétní
příklady úspěšného splnění výzvy,
mise, úkolu či společné akce. Pokud
to děti zvládnou při hře (a nepochybujme o tom, že jejich společné hry
jsou často komplexní a strukturované), proč by něco podobného nestálo
za to začlenit do školní výuky.
Jak tedy na to? Asi nejlepší je se
nejdříve zhluboka nadechnout, protože teď se mnohé změní. Chceme-li, aby děti hodnocení braly vážně,
musí vědět, že jejich vzájemné hod-

nocení berete vážně i vy. Vzájemné
hodnocení by tedy mělo být důležitým aspektem celkového hodnocení
žákovských výkonů ve škole a mělo
by se mu přizpůsobit i to současné,
vedené dospělým.
Nejjednodušší startovní metodu
představuje hodnocení pomocí kritérií úspěchu. Mají-li se žáci hodnotit
navzájem, je důležité jim na úvod dát
jasný návod, na co se zaměřit. Jako
skvělá pomůcka může posloužit
příklad dobře zpracovaného výstupu (esej, experiment nebo
jiný záznam či doklad výkonu) z jiné třídy či předchozích let. Ten promítneme
projektorem či na interaktivní tabuli, poradíme, na co
se zaměřit, a necháme žáky ve
dvojících či skupinách vzájemně okomentovat své práce. Předem však upozorněte
žáky, že předávání zpětné
vazby spolužákovi by se mělo
řídit jednoduchým pravidlem
hamburgeru. Nejdříve pozitivní
komentář, následuje konstruktivní
kritika či podnět a zakončujeme opět
pozitivním komentářem. Rolí učitele
je zejména v počátcích pomáhat žákům s hamburgerovým pravidlem.
Zkušenosti však napovídají, že obavy jsou zde převážně neopodstatněné. Tento model si žáci osvojují velice rychle a nemají s ním problém.
Skvěle se vrstevnické hodnocení
hodí zejména do projektového vyučování. Pokud žáci pracují po nějakou dobu společně, jsou to pak přirozeně „kolegové a spolupracovníci“ ze
skupiny, kteří jsou schopni předat co
Dokončení na str. 29

TÉMA

Vrstevnické programy
v prevenci rizikového chování na školách
Text Markéta Uhlířová

Institut vrstevnických (peer) programů může být na školách
využíván nejen jako prostředek k výuce, ale také jako nástroj
prevence rizikového chování dětí a dospívajících a kultivace
mezilidských vztahů na půdě školy mezi žáky samotnými
i mezi žáky a pedagogy.

Peer programy v oblasti prevence
rizikového chování představují formu působení mezi vrstevníky, tzv.
vrstevnické učení. Jejich principem
je aktivní zapojení předem připravených žáků za účelem pozitivního
působení na formování postojů ostatních žáků ve škole. Jsou založeny na
působení vrstevníka, tedy někoho,
s nímž se cílová skupina cílevědomého působení může ztotožnit, jelikož
vyznává obdobné hodnoty a normy
a užívá podobný slang jako on. Nabyté dovednosti a postoje může žák
také poměrně snadno a rychle uplatnit v praxi, neboť se v životě dostává
do podobných situací jako nositelé
programů. Právě proto jsou tyto programy efektivní prevencí, jelikož v jejich rámci starší žáci předstupují před
mladší, působí na ně, předávají jim
své zkušenosti, vedou s nimi dialog
a ve chvíli, kdy je učí, se pro ně stávají
přirozeným vzorem a sami si zároveň
prohlubují své znalosti a dovednosti.
Cílem peer programů je učit starší
žáky komunikovat s mladšími spolužáky jako s partnery, a přitom si
vybudovat jejich uznání, získat určitou prestiž, být jim vzorem, učit se
komunikovat s vrstevníky i dospělými, efektivně pracovat a komunikovat v týmu, pěstovat vzájemnou
toleranci, respekt a úctu k druhým,
zlepšovat vztahy ve třídách a pomoci spolužákům v případech, kdy se
obávají svěřit se svým problémem
dospělým. Žáci získají možnost si

vyzkoušet a na základě vlastní zkušenosti se přesvědčit, jak náročné je
působit na jiné, ovlivňovat je, formovat jejich názory a vychovávat
je, připravit se na vystoupení před
jinými a v případě potřeby improvizovat. Realizací programů se ve škole
také zvyšuje sounáležitost mezi žáky
a snižuje se tak prostor pro šikanu
a jiné nebezpečné chování.
Na ZŠ Ohradní jsou peer programy pro jednotlivé třídní kolektivy
školy již tradicí. Připravují a uskutečňují je každoročně žáci devátých
ročníků, včetně žáků z tzv. „dys tříd“
(pozn.: tříd pro žáky se specifickými
poruchami učení), pro žáky z nižších
– čtvrtých, pátých, šestých a někdy
i sedmých ročníků ve spolupráci se
školním metodikem prevence a vedoucím programů – učitelem výchovy ke zdraví. Jedná se o interaktivní
programy na bázi vrstevnického prvku, postavené na aktivním zapojení
cílové skupiny. Probíhají jedenkrát do
roka, ke konci školního roku, a jsou
realizovány prostřednictvím her, dramatických scének, interaktivních cvičení, výukových prezentací a jiných
úloh (mini testy, křížovky atp.). Žáci
se specifickými poruchami učení využívají podpory ICT.
Programy se zaměřují na hlavní
problémy dnešní doby, které se dotýkají nejen života ve škole, ale i v celé
společnosti. Jejich náměty jsou šikana
ve škole i mimo ni, působení všudypřítomné reklamy, užívání alkoholu,

marihuany, nelegálních drog a jiné
nebezpečné chování, např. netholismus a gamblerství. Objasňují, co tyto
jevy znamenají, jaká rizika a nebezpečí z nich plynou a jak jim lze čelit.
Každá třída během roku absolvuje tři
až čtyři takové programy.
Do tvorby programů se žáci zapojují dobrovolně. Škola nenastavuje
žádná z klasických kritérií pro zařazení do programů (bezproblémové
chování, dobrý školní prospěch atp.).
Týmová spolupráce a zodpovědnost,
kterou přijímají, je vede a motivuje
a pozitivně ovlivňuje jejich chování.
Na začátku školního roku v rámci
předmětu výchova ke zdraví žáci vytváří týmy o třech až čtyřech členech
a vybírají si téma, na které svůj program zaměří. Témata poté s pedagogem během hodin teoreticky probírají. Obsah programu si připravují
ve svém volném čase. V rámci hodin
výchovy ke zdraví si poté zkoušejí
realizaci programu, jejich spolužáci se ocitají v roli žáků, pro něž jsou
programy připravovány. Následně ke
svým vystoupením dostávají zpětnou
vazbu, programy konzultují, upravují a přizpůsobují věkovým zvláštnostem cílové skupiny. Samotné realizaci programu předchází konzultace
s třídními učiteli zapojených tříd,
kteří jsou seznámeni s cílem programu a jeho postupy. Po jeho ukončení
žáci společně se svým vedoucím programů svůj výstup zhodnotí a vyvodí
poznatky ke zlepšení v další práci.
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Vrstevnické učení
v předškolním vzdělávání
Text Šárka Krutská

Následující řádky jsou věnovány vrstevnickému učení v předškolním věku, tedy, z mého pohledu,
nacházení sebe sama kontaktem s druhými a postupným vrůstáním do společenství.

Nejprve začnu myšlenkou zdánlivě
odjinud. Je patrné, že lidstvo, jako
celek, stojí na křižovatce. Stav životního prostředí je ohrožen necitlivými zásahy a touhou po zisku. Mnozí
kráčejí cestou udržitelného rozvoje,
jiní směrem rozvoje finančního, další přešlapují a nevědí, kudy se dát.
Společnost přítomnosti má tendenci jednat stylem „po nás potopa“.
Je bezpochyby žádoucí, aby společnost budoucnosti měla více rozumu, citu a empatie vůči životnímu
prostředí.
Vnímáním těchto témat se dostáváme k otázkám zachování udržitelného rozvoje a environmentálnímu
vzdělávání. A právě u dětí předškolního věku je vhodný čas pro utváření environmentální senzitivity, tedy
citlivosti a empatie vůči životnímu
prostředí, zvířatům i rostlinám.
Výše uvedené skutečnosti a několikaletá praxe nás dovedla k vytvoření vzdělávací koncepce s vypraco-

Příběh 1 

Podzim 2013

Děti stavěly domečky pro skřítky. Stavěly a stavěly, společně, spontánně,
s chutí … a najednou měly vybudovaný
domeček samy pro sebe. A pokračovaly
dále a u domečku stála pergola, před
domečkem ohniště (které se, samozřejmě, nezapaluje), okolo domečku čisto.

Příběh 2 

Zima 2014

Během vánočních prázdnin domeček
osiřel. V novém roce u něj děti zažily
nečekané překvapení. V jeho okolí stály
další čtyři domečky. Byla vybudována
lesní vesnička.

TÉMA
vanou metodikou nazvanou Land
Art Preschool Education. Podporuje
rozvoj environmentální senzitivity
každodenním pobytem v přírodě
a zároveň estetické vnímání a vztah
ke krásnu.
A zpátky k vrstevnickému učení. V několika příbězích, které jsou
zasazeny do přírodního prostředí
v rozpětí jednoho roku, představuji
myšlenky, pohledy dětí, které vyvstaly z jejich prožitků a zkušeností.
Je patrné, že pro vrstevnické učení
dětí v předškolním věku je důležitá
časová i prostorová kontinuita. Děti
mají možnost prožívat sebe sama

Příběh 3 

Podzim 2014

Do původní skupiny dětí přišly děti nové,
mladší. Starší děti se rozhodly jim svůj
dům přenechat s tím, že si vybudují
nový, trochu dále od původního místa.
Po domluvě s učitelkou se pustily do
díla. V jednu chvíli, během odpočinku,
sedí a povídají si. „Každý z nás umí něco
jiného. Když jsme tady společně a každý
dělá to, co umí, jsme dobrý tým. Umíme
si společně postavit nový dům.“

Jaro 2014

Děti svůj domeček nadále zvelebují. Závěsy ze šišek, věšáky na batůžky a svršky. Všímají si, že okolní domečky chátrají, z mnohých je již pouhá hromádka
větví. „Jak je to možné, že náš ještě stojí? Je to proto, že o něj pečujeme. Znamená to tedy, že když o něco pečujeme,
pak to stále je.“

Příběh 4 

Příběh 5 

Léto 2014

Domeček se stal kulturním místem pro
děti i rodiče. Mohli jsme zde uspořádat
Svatojánskou slavnost a slavnostně ukončit školní rok divadlem, které
připravili a zahráli rodiče, a bohatým
piknikem.

a druhé v „opravdových“, tvůrčích
a smysluplných činnostech, tvořením z „mála“ a uměleckým uchopováním prostoru.
To, co se společně učí, si ponesou
po celý svůj život a dá se předpokládat, že svými postoji podpoří myšlenky a snahy udržitelného rozvoje
a jejich individuality budou vynikat
svou kreativitou ve prospěch celku.
„Výchova je postupné upevňování sebevědomí v procesu hledání
sebe sama a schopnost vytvářet mezilidské vztahy, oživit tvořivé síly
a obohacovat fantazii.“ Elizabeth M.

Gruneliusová (Výchova v raném dětském věku. Přerov: Baltazar 1992.)

O autorce
Šárka Krutská, předškolní pedagožka, jedna z představitelek
předškolní vzdělávací koncepce
nazvané Land Art Preschool Education (koncepce s vypracovanou
metodikou, která podporuje rozvoj
environmentální senzitivity a estetického vnímání).
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„Děti učí děti“
nejen na Gymnáziu Přírodní škola
Text Jasna Simonová, absolventka Gymnázia Přírodní škola

Vrstevnické učení je jedním z klíčových prvků výukového programu DOJDU dál, který vychází
z mnohaletých zkušeností Přírodní školy s projektovou výukou a především s každoroční
celoměsíční Expedicí. Program DOJDU dál nabízí praktický návod, jak s dětmi ve škole připravit
a realizovat jednodenní projekt, ve kterém pod vedením spolužáků sami budou objevovat přírodu
a krajinu kolem sebe.

Jsem absolventkou osmiletého Gymnázia Přírodní škola, a tak jsem si během svého studia mohla vrstevnické
učení vyzkoušet mnohokrát a ve velmi různých podobách. V naší škole
výuka probíhá často prostřednictvím různých projektů, vícedenních
kurzů či exkurzí. V nich studenti
nejsou jen těmi, kdo se učí novým
znalostem a dovednostem, ale často je sami předávají svým mladším
(a někdy i starším) spolužákům.
Sami tak dané látce lépe porozumí
(musí ji dobře ovládat ještě před vyučováním a pak ji během výuky ještě
několikrát opakují) a lépe porozumí i tomu, jak se během vyučování
cítí jejich učitelé. Svým spolužákům
jsou v některých ohledech bližší než
učitelé a sami se látku naučili teprve
nedávno, což jejímu předávání také
může pomoci.
Během roku mají studenti možnost stát se lektorem při terénních
i školních „poznávačkách“ rostlin,
živočichů a hub, při kurzech první
pomoci či průzkumech krajiny pořádaných Přírodní školou pro ostatní školy či veřejnost. Každý student
musí v průběhu studia „odučit“ alespoň šest hodin lektorských praxí
– standardních vyučovacích hodin
v převážně nižších ročnících. Výuka často zahrnuje probrání širšího
tématu včetně přípravy a vyhodnocení závěrečného testu či zkoušení.
Studenti pomáhají i při přípravě
a v průběhu některých praktik či při

zkoušení a opravování některých
písemných prací.
Expedice Přírodní školy je
dlouhodobým výzkumným
projektem všech ročníků
Vyvrcholením školního roku je však
projekt Expedice, kde se vrstevnické
učení projevuje asi nejvýrazněji. Během tohoto projektu studenti ve věkově smíšených skupinách pracují
více než měsíc na vlastním výzkumném projektu. Každoročních šest až
osm témat spojuje určitá část Česka,
kde probíhá terénní dvoutýdenní
část Expedice. Studenti si sami vybírají či přímo navrhují téma, kterému se budou věnovat, a témata jsou
velmi pestrá – od čistě přírodovědně zaměřených až po spíše umělecké či prožitkové práce.
Studentský „kapitán“ plánuje
výzkum i jídelníček
Každou expediční skupinu vede kapitán z řad studentů, který má skupinu na starosti často jak po odborné,
tak po praktické stránce. V jeho kompetenci je navržení tématu práce, plánování konkrétního postupu výzkumu, hledání konzultantů a dotažení
výstupů práce i praktické rozdělení
jednotlivých úkolů mezi ostatní členy
skupiny, sestavení časového plánu,
rozpočtu či jídelníčku. Tyto úkoly
samozřejmě může předat i ostatním
členům skupiny a pomáhá mu také
přidělený učitel. Ten však někdy fun-

guje jen jako dozor a do vedení skupiny kapitánovi, pokud je schopný,
prakticky nezasahuje.
Expedice se bez vrstevnického
učení neobejde. V každé skupině je
vždy několik nejmladších studentů, které je třeba toho hodně naučit
– jak se píše metodika, jak poznat
mapované rostliny či živočichy, jak
najít v lese milimetrového šnečka,
kde se dá sehnat mapa území z první poloviny 19. století, jak objevovat
minulost prostřednictvím orální
historie, jak rozpohybovat dětské
kresby a vytvořit animovaný film,
jak sepsat výsledky do závěrečné
zprávy, jak napsat populární článek,
vytvořit powerpointovou prezentaci
a dokázat ji odprezentovat před posluchárnou plnou lidí.
„Chtěli bychom to také
zkusit, ale…“
Součástí Expedice je i závěrečné prezentování výsledků školám v oblasti,
kde terénní část projektů probíhala.
Učitele i žáky těchto škol myšlenka
Expedice často zaujala a říkali nám,
že by rádi něco podobného pořádali
i na své škole, ale nemají takové možnosti jako my – nemohou projektu
věnovat měsíc společné výuky celé
školy a někam na čtrnáct dní se všemi
dětmi odjet. Se skupinou spolužáků
jsme se proto během Expedice 2011
snažili vytvořit jakousi jednodenní
verzi tohoto komplexního projektu,
která by však zachovávala jeho hlavní

TÉMA
prvky a mezi nimi právě i vrstevnické
učení. Dopracování návrhu programu a jeho testování jsme si se spolužákem Lukášem Nehasilem vybrali
jako téma praktické maturitní práce.
DOJDU dál – učit (se) trochu jinak
Vznikl tak výukový program DOJDU
dál, který učitelům (ale i rodičům či
vedoucím kroužků) poskytuje metodické materiály, které jim pomohou se
skupinou dětí připravit a provést jednodenní skupinový projekt. Během
něj budou mít možnost zažít mnohé
z toho, co jsme zažili na Expedicích
Přírodní školy my. Součástí metodických materiálů je i detailní popis
osmi terénních aktivit, při kterých
děti v malých skupinkách zkoumají
přírodu a krajinu kolem sebe a samy
z jednotlivých sesbíraných dat vyvozují obecnější zákonitosti, které nakonec představují svým spolužákům.
Jedním z klíčových aspektů programu je vrstevnické učení. Část dětí
se stává „kapitány“ a výzkumné aktivity si s učitelem vyzkouší už předem,

během programu je potom vysvětlují ostatním dětem zvaným „týmáci“.
Kapitány mohou být starší i mladší
děti, důležité je, aby jejich autorita
vycházela z toho, že o prováděné aktivitě vědí více než ostatní a že si ji už
vyzkoušeli.
Tím, že roli učitelů v programu
DOJDU dál převezmou děti, může
být učení velmi efektivní. Každá malá
skupina dětí se může věnovat jiné aktivitě a učitel práci skupin pouze koordinuje a kontroluje, aniž by musel
dětem vysvětlovat postupně všechny
činnosti, kterým se během programu
budou věnovat. Zároveň jsou kapitáni týmákům v mnoha ohledech bližší
než učitelé a sami museli aktivitu pochopit teprve nedávno. Dobře si tedy
pamatují, co právě jim dělalo problémy nebo co je zaujalo.
„To jsem ještě neviděla…“
Během ověřování si program DOJDU
dál vyzkoušely čtyři skupiny dětí
z různých škol ve městě i na vesnici.
Učitelé jedné ze škol, na kterých ově-

Když děti hodnotí samy sebe
Dokončení ZE str. 24

nejpřesnější zpětnou vazbu. Hodnocení v pracovních skupinách umožňuje individualizované hodnocení
zaměřené na silné i slabé stránky,
zejména je-li opět dodržováno hamburgerové pravidlo. Pokud však chcete zavést hodnocení celých skupin
navzájem, zkuste zařadit tzv. rubriky
hodnocení, které se často ve vrstevnickém hodnocení používají.
V rubrikách hodnocení popisujeme očekávané cíle hodiny a snažíme se vystihnout jejich co nejpřesnější projevy, abychom byli schopni
posoudit, zda byl cíl naplněn, či nikoliv. Pokud tedy žáci hodnotí závěrečnou prezentaci výsledků druhé
skupiny, naleznou v rubrice např.
otázky, zda prezentující skupina
hovoří dost nahlas, zda to, co říkají,
má tzv. hlavu a patu, nebo zda na-

opak skáčou z jednoho tématu na
druhé. Při vzájemném hodnocení
skupin, může být podobná rubrika
hodnocení skvělým pomocníkem
a rámcem. Odkazuje skupinu, na co
se má při hodnocení zaměřit a jaké
projevy sledovat. Ve větší skupině
se díky rubrikám děti mnohem jednodušeji dohodnou na celkovém
závěru. V případě mladších žáků se
doporučuje používat v rubrikách
jednoduché smajlíky nebo podobné
značky.
Vyšší metou v procesu vrstevnického hodnocení může být stanovování individuálních žákovských kritérií úspěchu. V takovém případě popište žákům, co je bude během hodiny čekat, jaké aktivity a úkoly budou
muset splnit. Stanovte otevřené cíle,
kterých byste např. v rámci projektu
chtěli se třídou dosáhnout. Tyto cíle
jsou však nezávazné, žáci si je mo-

řování programu probíhalo, tvrdí, že
i když je přípravě potřeba věnovat trochu času navíc, „určitě se to vyplatí“.
Program je velmi bavil a i jejich děti si
projektový den „velmi užily“.
„To jsem ještě neviděla,“ neskrývala své překvapení jedna z učitelek přítomných prezentaci výsledků na jiné
škole, „děti učily děti!“

Zkuste to také…

Budeme rádi, pokud jakoukoli část programu využijete – ať
už se jej jako učitelé rozhodnete
uspořádat se svými žáky, či jako
rodiče se svými dětmi třeba vyzkoušíte některé z aktivit (nebo
o programu řeknete učitelům
svých dětí). Veškeré informace
a materiály k programu včetně
zhodnocení pilotních realizací
najdete na stránkách Gymnázia Přírodní škola http://www.
prirodniskola.cz/o-skole/skolni-projekty/dojdu-dal/.

hou sami upravit, přizpůsobit nebo
doplnit. Sami se k cílům ve skupině
pokouší stanovit osobní kritérium
úspěchu. Tento proces by měl vždy
probíhat ve skupinách žáků, kteří
budou spolupracovat. Jednotliví žáci
ve skupině následně vědí, čeho jejich
spolupracovníci chtějí dosáhnout,
a mohou jim tak dát prostor i potřebnou pomoc na jejich cestě
Vrstevnické hodnocení je skvělou
pomůckou vtahující děti přímo do
samotného procesu učení. Pokud se
cítí zapojené do samotného procesu
hodnocení, rozumí mnohem lépe
jednotlivým krokům, které musí
naplnit při své vlastní vzdělávací
cestě. Praktikuje-li se vrstevnické
hodnocení déle, žáci přestávají přijímat stanovená kritéria automaticky a začínají o nich sami přemýšlet,
doplňovat je či zpochybňovat. Pokud
toto nastane, pak víte, že vaši žáci již
mnohem lépe rozumí cílům, které
společně s nimi naplňujete. Vydávají
se na cestu s vámi a občas sami navrhnou i menší odbočku.
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Základní škola Měšťanská –

radost z „učení jinak“
Text Božena Küfhaberová a Lenka Zelingrová

Hned při první hodině SOLE děti zkoumají a zkoušejí nové nastavení práce ve třídě bez
učitele. Po pěti minutách padne dotaz: „Šerife, můžu na záchod?“ a hned za ním následovala
fronta dalších dětí se stejnou otázkou. Co bylo poté? Žák šesté třídy vybíhá ze třídy a utíká
chodbou na záchod. Během minuty je zpět s výrazem v očích „hlavně, aby mi něco neuteklo“.
Stejně tak ostatní žáci, kteří nechtějí přijít o nic, co se ve třídě odehrává, a chtějí se u nás
a s námi učit.

SOLE (Self Organised Learning Environment) znamená samoorganizované učební prostředí. V praxi to
přináší učení založené na zvídavosti
(Enquiry Based Learning), avšak
poněkud v jiném prostředí, než je
běžná třída. Speciálně upravenou
„studovnu“ stačili na Měšťanské vybudovat za finanční a organizační
podpory Koučink Centra na konci
srpna 2013. V září přivítala nově
zkolaudovaná učebna první studenty. Představte si prostor, ve kterém
je 6 půlkruhových stolů, na kaž
dém z nich 1 laptop u kterého pracuje 3–5 žáků (1 skupinka). Vedle
učebny je zapotřebí podpořit učitele
v koučovacím přístupu a jeho aplikaci do výchovy a vzdělávání dětí.
Jak funguje
samoorganizované učení
Po zazvonění dostanou žáci „zvídavé otázky“, které se týkají látky,
jež má být za hodinu probrána a je
v souladu se ŠVP. Např. Jak vznikají horniny? Kde vznikají vulkány
a hurikány a jak se od sebe liší? Následně třída pracuje bez přítomnosti učitele, který po zadání otázek ze
třídy odchází a sleduje práci žáků
mimo třídu. Role učitele spočívá
právě ve specifické přípravě a důkladné promyšlenosti zvídavých
otázek na danou výuku. Práci žáků
řídí „šerif “ – zvolený spolužáky na
začátku hodiny. Šerif je „spojka“

mezi žáky a učitelem. Jen s ním třída během práce komunikuje a řeší
vzniklé situace. Šerif v případě potřeby zprostředkovává komunikaci
mezi třídou a učitelem, který práci
žáků „dozoruje“ z exteriéru učebny.

Role učitele v SOLE
Možná největší výzvou pro školu
je nový přístup a role učitele. Učitelům bylo poskytnuto vzdělávání
v koučinku, aby podpořilo tuto nejednoduchou změnu v roli učitele
– z „přenašeče“ informací na zvídavého partnera, který klade otázky.
Nejnáročnější pro učitele je zejména
stanovení zvídavé (široké, otevřené,
obtížné) otázky, která má studeny
zaujmout a inspirovat ke hledání
odpovědí. Další jeho důležitá role je
v organizaci prezentace získaných informací, které žáci pomocí internetu
našli a pochopili. Velmi důležité je
časové rozvržení výukové hodiny. Po
úvodním rozdělení žáků do skupin

mají žáci prostor pro vyhledávání
odpovědí na zadané otázky (30–40
minut). Následuje časový prostor,
kdy vyhledané informace, odpovědi
a zkušenost sdělují ostatním. Tuto
diskusi (prezentaci) již řídí učitel.
Nikdy nehodnotí sdělované informace, a to ani v případě, že žáci nedošli
ke správné odpovědi. Velmi podnětné je i sebehodnocení studentů, které
probíhá většinou v rámci skupin, ne
jednotlivců. Důležitou úlohou učitele
je nastavit bezpečné prostředí, kde se
mohou děti mýlit. Samotný fakt, že
žáci cítí potřebu vyhledávat odpovědi, že se učí v prostředí, kde se mohou
dopustit chyby a neodrazí se to hned
v klasifikaci, je důležitý prvek zvolené výukové metody. A zároveň předpoklad, aby se žáci chtěli sami učit.
Hodnocení SOLE očima žáků
Na jaře zadali učitelé v 6. třídách ke
zpracování téma: „Co mi dala a co
mi vzala výuka SOLE“. Tento úkol
byl řešen ve dvou liniích: v českém
jazyce byla zadána na dané téma
domácí slohová práce a ve výtvarné
výchově toto téma žáci zpracovávali ve škole. Zajímavé bylo, jak se
do domácí slohové práce zapojili
i rodiče – jejich obraty a vyjádření
byly místy naprosto jasné a lze usuzovat, že se s nimi jejich děti ztotožnily (lze pojímat jako neoficiální
zpětnou vazbu od rodiny). Velmi zajímavé výpovědi přinesly i výtvarné
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práce dětí, které můžete zhlédnout
na facebooku www.facebook.cz/
projektSOLE. Naprosto převažovaly pozitivní výpovědi. Drobná negativa se projevila např. v absenci
poutavého vyprávění paní učitelky
při výkladu látky nebo bolesti očí,
když se žák stále dívá do PC, nebo se
mu nechce učit se s ostatními (uvítal
by samostatnou práci u PC). Zde je
vhodné připomenout, že také vedení školy dostalo spoustu reakcí od
žáků vyšších tříd, že by taky uvítali
metodu SOLE, kterou vnímají jako
zábavu, při které se vlastně žáci učí
sami!
Jak dopadl první rok SOLE
na Měšťanské
Od samého počátku zahájení experimentální výuky bylo třeba komunikovat s rodiči. Na konci pátého
ročníku byli rodiče žáků seznámeni
se základními principy nové výuky,
dostali prostor se vyjádřit (vedení
školy obdrželo pouze 4 reakce –
všechny pozitivní). Na zářijové třídní schůzce získali rodiče další informace o výuce, během školního roku
jim bylo nabídnuto několik možností, jak se výuky účastnit (mj. dny
otevřených dveří). Opět škola nezískala žádnou negativní zpětnou vazbu, řada rodičů 6. C (fotbalová třída)
se aktivně zapojila do prezentace –
sympatické bylo, jak pohotově jim
žáci uměli odpovídat.
Osnova výuky SOLE byla bez větších předchozích zkušeností přenesena do praxe na Měšťanské v 6. ročníku ve všech třech paralelních třídách.
V 6. A se metodou SOLE učilo v přírodopisu, v 6. B v dějepisu a v 6. C
v zeměpisu. V září vyplnili žáci znalostní test, aby bylo možné srovnání
v dalším časovém období. Žáci ho vyplnili také v pololetí a na konci roku.
Cílem bylo ověřit přidanou hodnotu
ve vědomostech žáků v daných předmětech ve srovnání s výukou běžnou
metodou v paralelních třídách. I když
žáky prokazatelně výuka SOLE bavila a těšili se na ni, bylo třeba získat
„hmatatelné“ důkazy viditelných pozitiv. Během roku byly vytipovány ke
sledování „nejpotřebnější“ kompetence: naslouchání, mluvení, učení
se, spolupráce „já v kolektivu“ a spolupráce „můj pohled na celou třídu“.

Pravidla třídy dle SOLE
• Studenti si vytvoří skupiny
o asi 4 členech.
• Žáci si vybírají své vlastní skupiny.
• Mohou kdykoliv skupiny měnit.
• Děti mohou obcházet a pozorovat ostatní skupiny, co dělají,
a mohou to sdělovat své vlastní skupině (mohou tedy „opisovat“, radit si a pomáhat).
• Po vymezeném času by žáci
měli být připraveni prezentovat své odpovědi.

zvládnuto naplánované učivo. I tyto
situace byly na závěrečném hodnocení výuky SOLE analyzovány, konzultovány a byla nalezena řešení
nejen od žáků samotných, ale také
od učitelů, vedení školy a vedení
Koučink Centra Praha.
Nový školní rok
a poděkování
Pro školní rok 2014/2015 se všichni
tři učitelé rozhodli pokračovat ve
výuce svých předmětů v 7. ročníku.
V 6. ročníku budou danou výuku
opět učit metodou SOLE a navíc
bude tato nová metoda aplikována
v 6. třídách do hodin fyziky a hudební výchovy. V Brně na Měšťanské 21 jsou všem zájemcům o novou metodu výuky dveře otevřeny,
škola nabízí možnost přijít se do
výuky podívat a diskutovat o jiných
možnostech a přístupech ve výuce
na základních školách. Při zpětném pohledu je vidět cestu, kterou
všichni zúčastnění museli prošlapat, a patří jim obrovský respekt.
Zejména učitelům za jejich zapálení a práci na sobě, rodičům za
podporu projektu i dětí, kolegům
ze ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích za sdílení zkušeností. Dík patří
neziskovce CoEdu za skvělou myšlenku začlenit koučování do výchovy a vzdělávání a Koučink Centru
za finanční a projektovou podporu a celoroční odbornou podporu
a konzultace.

Závěrečné červnové zhodnocení
výuky SOLE na Měšťanské proběhlo jednak v linii osobní zkušenosti
zainteresovaných učitelů, jednak
ve vyhodnocení znalostních testů
a kompetencí. Ukázalo se, že bodové hodnocení znalostí žáků mělo
výrazný nárůst oproti začátku sledovaného období. Největší pozitivní nárůst kompetencí byl v oblasti
mluvení, u většiny žáků se kvalitativně zvýšila schopnost vyjadřování
nejen ve výuce SOLE, ale i v jiných
předmětech a v mimoškolních aktivitách. I když byla práce pro učitele
nová a náročná, měli z nové výuky
dobrý pocit a podobnou zpětnou
vazbu získávali i od žáků.
Při výčtu všech pozitiv je třeba zmínit i negativa, která s sebou
nová metoda přináší.
Mnohdy se stalo, že
Zajímavou a v České republice zcela novou metodu výuky, kterou do
se ne všechny PC přiČeské republiky přinesli zakládající členové neziskové organizace
pojily k internetu bez
potíží. Nastaly také
CoEdu (Coaching in Education www.coedu.cz), ověřovali ve školním
chvilky, kdy byli žáci
roce 2013/2014 na základní škole v Brně-Tuřanech. Do experimentu
rozptýleni
(neměli
vstoupila kromě této brněnské základní školy ještě ZŠ T. G. Masaryka
„svůj den“), tak se přes
v Mnichovicích u Prahy.
všechnu motivaci vyInspirací pro vedení školy v Tuřanech i učitele bylo zhlédnutí videa
učujícího nedostavily
pana Sugaty Mitry www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child
očekávané výsledky
_driven_education a následný seminář platinového partnera proa prezentace nepřijektu, společnosti Koučink Centrum, specializující se na vzdělávání
nesla mnoho nového.
Často to i žáci přiznali
v oblasti koučinku. Někteří učitelé byli rozpačití, jiní nadšeni. Vedení
ve svém sebehodnonovou metodu výuky podporovalo, byť s sebou nesla řadu otázek.
cení. A učitelé také
museli čelit situacím,
Více informací k projektu naleznete na webových stránkách:
kdy byli studenti tak
ZŠ Měšťanská – www.zsmestanska.cz
zabráni do vyhledáváCoEdu – www.coedu.cz/sole
ní a poté do prezentaProjekt SOLE na Facebooku – www.facebook.cz/projektsole
ce, že nebylo v hodině
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Jak se učí zvídavé děti
Text: Jana Codlová

Základní a Mateřská škola da Vinci v Dolních Břežanech má ve svém sloganu „Škola pro zvídavé
děti“, v němž se zrcadlí její filosofie. Paní ředitelka Jitka Lukešová k tomu říká: „Podporujeme
spolupráci mezi školními třídami. Starší děti si látku opakují i tím, že ji vysvětlují dětem mladším.
Pro ty jde o přirozený způsob učení podobný osvojování si dovedností od staršího sourozence.“

Vaše škola má ve svém programu
projektové vyučování. Jak
konkrétně tento způsob rozvíjí
spolupráci žáků a vrstevnické
učení?
Nejlépe se to dá popsat na delších
projektech, které mívají i složitější výstup. V první řadě se žáci učí sociální
roli. Menší část z nich vedoucího skupiny, který nese určitou odpovědnost
a má rozhodovací pravomoci. Ostatní se učí vnímat a obstát ve své roli
v týmu. V nižších ročnících se děti
učí nejprve vůbec se domluvit mezi
sebou, respektovat se a rozdělit si práci. Starší děti už si osvojují základní
pravidla projektové práce – časové
rozvržení, dílčí cíle apod. V dobře
připravených projektech se na cestě
za společným cílem každý učí něco jiného, ale časem to, co se naučil jeden,
přirozeně vstřebává celá skupina.
Učení je tak velice efektivní a různorodé. Velmi důležitá je zpětná vazba
na konci projektu, především s ohledem na práci v týmech, konflikty, co
klapalo a jak to příště udělat lépe.
Funguje podle Vašich zkušeností
i vzájemné učení napříč školou,
tedy starší–mladší, a naopak
mohou mladší děti naučit něco ty
starší?
Máme dobré zkušenosti s učením
napříč věkem dětí, podporujeme spolupráci mezi dětmi a jejich vzájemné
učení nejen v rámci vrstevnických
skupin, budujeme ji napříč všemi věkovými skupinami od dětí ze školky
až po druhý stupeň ZŠ. Někteří žáci
z prvního ročníku se rádi během
týdne přidají ke svým spolužákům

z druhého ročníku a opačně. V praxi
to vypadá konkrétně tak, že žák např.
řekne své třídní učitelce, že má zájem
zapojit se do vyučování ve druhé třídě
v určitý konkrétní den. Po vzájemné
dohodě obou vyučujících se žák zapojí do projektu starších žáků a může
si tak prohloubit znalosti např. v matematice, čtení s porozuměním apod.
Taková „výměna“ trvá několik hodin,
den, ale i třeba týden, záleží na konkrétní situaci a chuti všech zúčastněných. Platí to však také obráceně.
Možnost zapojit se do projektů mladších žáků přináší mnoho zajímavých
zkušeností i dětem starším. Je radostné vidět spolupráci dětí ze školky
s velkými školáky při různých projektech, na zahradě, třeba při moštování,
fotbale či jiných hrách, nebo v textilní
dílně – v takto namíchané skupině je
mnohem větší prostor k předávání
zkušeností, sociálních vzorců a informací všeho druhu. Starší a zkušenější
jsou pro mladší děti respektovanou
autoritou a jejich roli později samy
přeberou. Ne vždy ale vše funguje
podle představ, hodně záleží na vztazích v komunitě a práci s vedoucími
skupin. Může se snadno stát, že starší
v mnoha ohledech nejsou právě nejlepší příklad toho, jak přistupovat
k práci, ale je to stejné jako v běžném
životě, děti se tím učí hledat si své
vzory. Mladší děti pak učí starší především toleranci a respektu.
Jakou máte zkušenost
s tzv. vrstevnickou podporou?
U nás probíhá zcela přirozeně, ve škole funguje samospráva např. v rámci
školního sněmu. Děti se běžně po-

dílí na řešení problémů a konfliktů
a tak pomáhají sobě i svým spolužákům. Pokud děti školu neberou jako
soutěž s ostatními (u nás se neznámkuje, používáme slovní zpětnou vazbu) a cítí se zde bezpečně, je vrstevnická podpora zcela přirozenou součástí školy.
Provozujete i mateřskou školu –
pozorujete i u předškoláků, že si
vzájemně radí?
Vrstevnické učení je přirozený způsob
učení, se kterým se děti setkávají v rodině již před nástupem do školy, kde
je také běžné, že se děti různého věku
a úrovně společně podporují a inspirují. V naší mateřské škole fungují
děti ve věkově smíšené skupině, takže se např. starší děti „učí“ trpělivosti
a schopnosti předat své zkušenosti
či vědomosti mladším spolužákům
a ti mladší jsou zase přirozeně motivováni a jsou jim poskytovány vzory
v té nejjednodušší a nejpřijatelnější
podobě. Konkrétně v předškolní přípravě využíváme vrstevnické učení
ve velké míře. Mezi předškoláky jsou
velké rozdíly v nabytých dovednostech – zatímco někteří se učí poznávat
písmenka a rozlišovat hlásky, jiní už
čtou, zdatně hláskují a dokážou sami
zapsat slova. Ti, kteří mohou ostatní
něco naučit nebo jim pomoci, se rádi
ujímají této role. Například loni jsme
při práci na interaktivní tabuli často
využívali dovedností jedné holčičky,
která dětem u různých úkolů četla
na tabuli instrukce – kromě toho, že
jim dělala milého „průvodce“, je navíc
velmi motivovala k zájmu o písmenka a čtení.
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Hodina kódu aneb zvládnu to i já!
Připojte se k celosvětové akci Hodina
kódu, které se zúčastní desítky milionů lidí z více než 180 zemí světa.
Uspořádejte si svou soukromou, školní nebo rodinnou Hodinu kódu a dokažte si, že základy programování
zvládnete i vy.
Celá kampaň proběhne od 8. do 12.
prosince ve většině zemí světa včetně
České republiky a jejím cílem je ukázat každému z nás, že programování,
které začíná patřit mezi žádané dovednosti u řady povolání, může být
vlastně zábava a díky moderním nástrojům jej zvládne opravdu každý.
Není to nic záhadného a tajemného
a skutečně kdokoliv se může naučit
doslova ovládat technologie a tvořit
nové hry, aplikace a programy.

Tvůrci kampaně z řad neziskové
organizace Code.org a Microsoftu pro
tyto účely připravili řadu výukových
tutoriálů vhodných pro úplné začátečníky i pokročilejší vývojáře. Prostřednictvím zábavných her je možné si vyzkoušet základní vývojářské
příkazy, logické myšlení i naprogramovat si základní aplikaci. Tutoriály
jsou k dispozici na www.hourofcode.
com. Výukové programy fungují na
klasických PC, tabletech i chytrých
telefonech. Školy mohou využít možnost speciální výukové hodiny přes
projekt Skype in the Classroom. Jako
bonus získá každý organizátor soukromé, školní nebo veřejné Hodiny kódu jako poděkování kredit na
Dropbox nebo Skype.

Vizí celé kampaně je nadchnout
co nejvíce zájemců právě během druhého prosincového týdne a překonat
tak rekord z loňského roku, kdy akce
probíhala pouze v USA. Microsoft
v České republice chce ale v aktivitě
pokračovat i nadále a v první polovině roku 2015 představí ve spolupráci
s Nadací Charty 77 – Konto bariéry
a dalšími partnery bezplatnou vývojářskou akademii pro ty, kteří budou
chtít do oblasti vývoje proniknout
ještě víc a získat dovednost, jež jim
třeba jednou otevře dveře k vysněné
práci či podnikání v jakémkoli oboru. Pokud byste měli zájem zapojit se
jako škola, lektor nebo zájemce o akademii, dejte nám vědět na e-mail
a-mapola@microsoft.com.

Neváhejte a zapojte se do české Hodiny kódu. Ukažme světu, že v České republice se kódování nebojíme. Více informací na www.hourofcode.com.
INZERCE

Jediný měsíčník o vzdělávání pro rodiče v ČR!

Připravili jsme pro vás nové rubriky:
 Přijímačky 2015 – příloha pro rodiče budoucích primánů
 Literární přílohy – Hororová čítanka, Aprílové čtení a další
inspirace pro zpestření výuky i rodinných večerů
 Co letí u dětí – jak porozumět novým trendům, fenoménům
a módám dnešních dětí
 Recepty školnice Ivy – rychlé, zdravé a chutné svačiny do školy
 Angličtina s British Council – pracovní listy s interaktivní verzí
pro PC a bílé tabule!
Předplatné (10 čísel) 370 Kč

www.rodinaaskola.cz

OBJEDNÁVEJTE na portal@send.cz, www.send.cz
tel. 225 985 225, fax 267 211 305,
SEND Předplatné, s.r.o., Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9
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Projekt Mystery Skype

dobývá Českou republiku
Celosvětový hit s názvem Mystery Skype, jenž je součástí širšího projektu Skype in the classroom,
je nyní k dispozici i českým žákům a učitelům. Tento jedinečný výukový program
pomáhá formou hry dětem všech věkových kategorií poznávat cizí kultury, národy a země.
Děti z různých koutů světa se díky spojení přes Skype v reálném čase vidí, slyší a zejména
mezi sebou komunikují. Zábavným způsobem si tak procvičují své znalosti cizího jazyka,
zeměpisu, ale i historie a přírodních věd.

Netradiční Mystery Skype hodina na ZŠ v Říčanech
Žáci 5. třídy soukromé
základní školy Magic
Hill v Říčanech zažili
15. října 2014 neob
vyklou vyučovací hodinu. Namísto
běžné výuky je čekaly dvě vyučovací
hodiny plné otázek a odpovědí, tý
mové práce a objevování cizích reálií
a kultur. Prostřednictvím videohovo
ru Skype se spojili se svými vrstevní
ky z předem vybrané cizí země, aniž
by tušili, odkud přesně neznámá
třída volá. Úkolem obou tříd bylo na
základě vhodných otázek co nejdříve
zjistit název země a města protějšího
týmu.

Už v prvních sekundách přenosu
bylo všem zcela jasné, že obě třídy po
cházejí z naprosto odlišného kultur
ního prostředí. Na rozdíl od českých
žáků, kteří byli oblečení v džínách
a tričkách, byly děti na plátně oděny
v tmavomodrých uniformách. Uni
formy také okamžitě přivedly české
žáky na správnou stopu: na základě
svých dosavadních znalostí si vyde
dukovali, že se musejí zaměřit na
anglosaské prostředí. Žáci obou tříd

Chtěli jsme vyzkoušet něco, co tu ještě nebylo…
Rozhovor s Janem Vodou, ředitelem ZŠ Magic Hill v Říčanech
Jak jste se dostali k projektu
Mystery Skype?
Magic Hill je partnerskou školou
společnosti Microsoft. To znamená,
že jsme dostali unikátní možnost
participovat na celosvětovém vý
zkumném a edukativním projektu
Dovednosti pro 21. století (21DCL).
Tento model jsme zapracovali do
školního vzdělávacího programu
a učinili z něj hlavní princip vzdě
lávání v naší škole. Mystery Skype
do tohoto konceptu skvěle zapadá.
Rozvíjí u dětí právě ty dovednosti,
které jsou pro budoucnost klíčové –

spolupráci, pokročilou ko
munikaci, sebeřízení, bu
dování znalostí, využívání
ICT a řešení problémů.
Zapojení do Mystery Skype ani im
plementace prvků 21CDL není nijak
problematická, protože obojí je ško
lám volně přístupné na internetu.
Co vás motivovalo k zapojení do
projektu Mystery Skype?
V první řadě to byla chuť objevit a vy
zkoušet něco zcela nového, co tu ještě
nebylo. Tajemství má projekt přímo
v názvu, a to je něco, co musí všechny

se tak navzájem zasypá
vali otázkami z historie,
geografie a reálií a na
základě prostého ano či
ne si pak oba týmy upřesňovaly mož
nou lokalitu svých protihráčů.
Když uniformované studenty na
padlo zeptat se, zda je hlavním měs
tem naší země Praha, Česká republi
ka byla odhalena. Brzy potom i čeští
studenti odhalili Irsko. Zjistit ale
přesné názvy měst – Říčany a Kilma
canoge už byl mnohem větší oříšek.
O to větší bylo nadšení, když se jej na
konci hodiny oběma stranám poda
řilo úspěšně rozlousknout.

děti bezpečně lákat. Dalším
důležitým prvkem je vrstev
nický kontakt. Skutečnost,
že na obou stranách komu
nikují děti podobného věku,
„z masa a kostí“, v reálném
prostředí své školy a že je
tu opravdový cíl se navzá
jem poznat. To vše dává hře
punc opravdovosti. Všichni tak pro
žívají Mystery Skype jako něco smy
sluplného a přirozeně navozeného.
Za mého dětství docela spolehlivě
fungovala hra „země, město…“, Mys
tery Skype je vystavěn na podobných
principech záhady, která musí být vy
řešena, a tajemství, které je všemi zú
častněnými sdíleno. Přitom konečný
úspěch je skutečným důkazem zna
lostí a dovedností hráčů. Frontální

T e c h n o l o g i e & V z d ě l ává n í

Mystery Skype – Jak se zapojit?
Nejprve je třeba, aby se vyučující za
registroval na portálu Skype in the
classroom, v sekci Mystery Skype:
https://education.skype.com/mysteryskype. Zde se nachází seznam
stovek učitelů, kteří mají zájem pro
pojit jejich třídu třeba právě s tou
vaší. S vybraným učitelem se můžete
rovnou spojit a dohodnout se na kon
krétních detailech, včetně termínu
a času hovoru.
Pokud již máte termín i partner
skou školu, je nezbytné připravit na
Mystery Skype vaši třídu jak z hledis
ka technického zázemí, tak samot
ných žáků.
Technické zajištění
• Zkontrolujte svůj účet Skype
a vymažte jakékoliv údaje o va
šem bydlišti či jazyce
• Rozhlédněte se po učebně – ne
jsou tam nápisy v češtině, státní
vlajka, případně jiné nežádoucí
nápovědy?
• Ověřte kvalitu internetového
připojení, mikrofon, případně
reproduktory a web kameru.
• Pro lepší zážitek připojte data
projektor či velkou obrazovku.
• Přidejte si vybraného kolegu
z partnerské školy do svých kon
taktů Skype. Odešlete mu přes
Skype žádost o propojení, kte

výuka nikdy nemůže s těmito prvky
soupeřit.
Jaké největší výhody projekt
přináší dětem?

Mystery Skype v sobě propojuje celou
řadu herních i vzdělávacích prvků.

•

•

rou on musí přijmout. Jen tak
budete moci realizovat videoho
vor.
Před samotnou lekcí Mystery
Skype proveďte zkušební hovor,
abyste včas odstranili případné
technické chyby.
V případě jakýchkoliv technic
kých problémů se obraťte na
https://support.skype.com.

•
•

vědí, na co se v rychlosti zeptat.
Zároveň tím přimějete děti, aby
logicky přemýšlely, jaké otázky
a v jakém sledu je co nejrychleji
dovedou k cíli – tj. identifikaci
dané lokality.
Zajistěte, aby během přenosu se
děly děti v menších týmech. Mo
hou efektivněji spolupracovat.
Pokud je třeba, určete dětem
v týmu přesné role – někdo
bude klást otázky, někdo bude
vyhledávat v mapách atd.
Je lepší otázky omezit jen na
uzavřené (s odpovědí ano/ne).
Poté, co obě třídy zjistí lokalitu
svého protějšku (stát i město), je
možno pokračovat v konverzaci
na téma „Kultura vaší země“.

Příprava žáků
• Vysvětlete princip hry a nechte
je připravit si pár úvodních otá
zek pro protější třídu. Během
ostrého hovoru se tak vyhnete
„hluchým místům“, kdy žáci ne

•

Třída, která se chystá na Skype rela
ci, musí kooperovat jako tým. Žáci
v něm mají různé úkoly, počínaje
operátorem u webkamery, přes analy
tiky, kteří musejí co nejrychleji vyhle
dávat potřebné informace na webu,
v encyklopediích a mapách, dále je
tady důležitá role zapisovatele atd.
Spolupráce obecně je jednou z velmi
důležitých dovedností, a přitom není
jednoduché ji v běžném vyučování
rozvíjet. Mystery Skype k tomu dává
výtečnou příležitost. Dalším význam
ným momentem projektu je rozvoj
jazykových kompetencí žáků v cizím
jazyce. Komunikace s vrstevníky na
druhém konci světa je navozena zcela
přirozeně, týmový duch dodává dě
tem kuráž a naopak použití technolo
gií podle mého názoru oslabuje jejich

ostych. Tím jsem tedy zmínil i třetí
podstatnou vzdělávací složku – žáci
používají Skype a internet jako samo
zřejmý nástroj učení a komunikace,
jehož prostřednictvím se seznamují
s geografickými reáliemi a kulturou
v jiných zemích.

•

Budete se jako škola dále podílet
na projektu a využívat další jeho
aktivity?
Jsem přesvědčený, že hra má veliký
didaktický potenciál a že budeme je
jími pravidelnými účastníky. Dvě až
tři relace na třídu ročně si umím do
cela dobře představit. V současnos
ti domlouváme další virtuální setká
ní, které bychom chtěli uskutečnit
ještě do Vánoc. Tentokrát bychom
chtěli zkusit zapojit naši 4. třídu.

35

36

T e c h n o l o g i e & V z d ě l ává n í

Tipy jak vybrat ten správný tablet
do školy či pod stromeček
Na první pohled dvě neslučitelné aktivity – Výzva 51 a Vánoce. Na druhou stranu události, které
mají významného společného jmenovatele – tablety. Budou hitem letošních Vánoc a zároveň
předmětem desítek nákupů právě v rámci Výzvy 51. Jak vybrat ten správný, aby nebyl jen hračkou
nebo internetovým prohlížečem, ale vhodným zařízením pro studium či na práci?
Nejprve je důležité uvést na pravou
míru, co vše se skrývá pod označe
ním „tablet“. Označuje totiž i řadu
zařízení, která nejsou klasickým ta
bletem – konvertibilní zařízení, je
jichž obrazovku je možné otočit tak,
že připomíná tablet, a tablety s oddělitelnou klávesnicí (menší note
booky, které se po oddělení klávesni
ce stanou klasickou „destičkou“, již
lze ovládat dotykem či stylusem (do
tykové pero). Používejme tedy raději
označení „dotyková zařízení“ než
pouze tablet.
Kritérium č. 1 – Pro jaký druh
aktivity/práce bude zařízení
používáno?
Klasické tablety jsou vhodnější pro
mladší žáky, u kterých lze předpoklá
dat, že jej budou ovládat především
dotykem. Zařízení jsou velmi lehká,
odolná a práce na nich je velmi snad

ná. V případě přípravy složitějšího
projektu či prezentace ale žák brzy
zjistí, že lépe a rychleji to půjde s klá
vesnicí. Tu lze snadno dokoupit, nic
méně pokud chceme na dotykovém
zařízením zpracovávat úkoly, projek
ty, prezentace atd. dlouhodobě, je uži
tečné koupit přímo zařízení s kláves
nicí, ideálně oddělitelnou. Ta umož
ňuje to nejlepší z obou světů: produk
tivní notebook a po oddělení lehkou,
snadno přenositelnou destičku tab
le
tu. Učitelé si tak snadno připraví
veškerou práci s využitím klávesnice,
ale v rámci vyučování používají lehký
a mobilní tablet, se kterým se dá bez
problémů chodit po třídě, udržovat
kontakt se studenty a vysílat svou pre
zentaci na projektor odkudkoliv ve
třídě. Děti si pak snadno připraví úkol
či referát za využití klávesnice, ale při
cestě na dovolenou zabalí pouze leh
ký tablet. Oddělitelná klávesnice má
zpravidla i další výhody, jako extra
baterii a další konektory (zejména
oblíbený USB).
Kritérium č. 2 –
Kontinuita a kompatibilita
Tato dvě slova zní trochu jako
zaříkávadla, ale měla by být
velmi důležitým faktorem
při rozhodování o výběru
vhodného tabletu. Uči
telé chtějí pokračovat ve
využívání technologií,
které umí ovládat. Jen
„v novém kabátě“, aby
drželi krok s dobou
a technologicky po
kročilými
dětmi.
Nejpřirozenějším ře
šením jsou tedy tab

lety s operačním systém Windows,
jejž učitelé dobře znají a mají v něm
vytvořenu řadu vzdělávacích aplikací,
které by na jiné platformě buď nefun
govaly, nebo měly jen částečnou funk
cionalitu. A děti? Ty zpravidla nemají
problém naučit se pracovat s něčím
novým, nicméně měly by se učit efek
tivně pracovat s tím, co nejspíš budou
využívat v zaměstnání a vytvářet si tak
důležitou konkurenční výhodu. To
potvrzuje i ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí,
Jan Korda: „Windows je ideální platfor
mou, která děti připraví pro život, pro
tože v běžném životě, myslím si, se se
tkáme především s touto platformou.“
Kritérium č. 3 –
Odolnost, výdrž, paměť
Při výběru vhodného zařízení pro
děti, ale i dospělé je nutné pamatovat
i na odolnost. Velmi důležitá je i vý
drž baterie, díky které zařízení vydrží
bez nabití celý vyučovací den. V ne
poslední řadě by klíčovým faktorem
rozhodování měla být i dostatečná
paměť, případně možnost rozšířit ji
vložením kompaktní MicroSD karty
s extra gigabity.
Existují i specifická kritéria pro
různé cílové skupiny. Pro učitele by
měla být klíčová možnost bezdrátového připojení k projektoru – tablet
by měl podporovat Miracast nebo po
dobnou technologii pro bezdrátový
přenos obrazu a zvuku. Rodiče pak
jistě ocení tablety s operačním systé
mem Windows 8.1, jehož součástí je
již přímo funkce Rodičovská kontrola, Jejím prostřednictvím mohou
snadno ovlivňovat, které aplikace si
dítě může spustit, co může stahovat
a kdy může zařízení používat.
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Tablety ve výuce pomáhají
získat pozornost žáků
Rozhovor s Miroslavem Dvořákem, učitelem na ZŠ a MŠ
Červený vrch na Praze 6, o využívání tabletů ve výuce.

Souhlasíte se zaváděním tabletů
do výuky?
Ano. Tablety se stávají a mnohdy se
již staly součástí našich životů. Je
proto zcela přirozené, že své místo
najdou také ve škole. Z mé osob
ní zkušenosti tablety hodiny oživí
a žáky probudí k aktivitě. Mnoho
žáků svůj volný čas tráví právě s tab
letem. Když tablet budeme využívat
při vyučování, můžeme žákům uká
zat, že jej lze využít ke spoustě jiných
věcí, než je jen hraní her či vkládání
příspěvků na sociální sítě. Ne všich
ni žáci si mohou tablet dovolit a pro
některé může být škola tím prvním
místem, kde s tabletem přijdou do
styku. Škola tak může dát žákům
příležitost naučit se pracovat s ná
strojem, který je zatím pro některé
rodinné rozpočty příliš drahý.
Čím mohou moderní technologie
výuku obohatit? Mohou mít vliv
i na rozvoj jedince?
Když zapojíte do výuky moderní tech
nologie, získáte v prvé řadě pozornost
žáků. A to vůbec není málo. Žáci by
ve škole neměli nacházet techniku,
kterou doma už před lety vyhodili.
Troufnu si říci, že poté budou do ško
ly chodit o trochu raději a že budou
při hodině o něco pozornější. Tablety
mohou za určitých okolností podpo
řit také individuální rozvoj. Představ
te si nadaného žáka, který je s prací
hotový dříve než ostatní. Místo čekání
může využít tablet a prohloubit si své
znalosti. S tabletem může tento nada
ný žák vyhledávat na internetu zají
mavosti k danému tématu či vytvářet
pro své žáky úlohy k procvičování
učiva. Ty pak přes cloud může nasdí
let svým spolužákům a obě skupiny
se tak obohatí. Pro slabší žáky či žáky

s poruchami učení je vhodné nasta
vit individuální tempo práce. To lze
s tabletem i bez tabletu. Při využití ta
bletu lze ale žákům připravit adaptiv
ní formu úloh, při které se nové úlohy
volí podle zvládnutí úloh předcho
zích a celý proces učení je pak indivi
dualizovaný a pro žáky efektivnější.
Jak u vás probíhá výuka na
tabletu? Jaké zajímavé projekty
jste s dětmi absolvovali?
V každém ročníku, předmětu i kon
krétní hodině probíhá využití trochu
jinak. Vím, že nejmenší žáci s obli
bou používají aplikace pro hudební
výchovu. Tablety se tak díky aplikaci

Právě v tvořivé práci
vidím přednost tabletů
oproti běžným PC.

promění například v osobní piana
a každý tak má své vlastní malinké
piano. Dříve bychom museli piana
koupit zvlášť. Starší žáci pak využí
vají pokročilejší možnosti tabletů vč.
kamery. Mohou tak natočit scénku
z historie, interview pro občanskou
výchovu či vytvořit anketu a z ní pak
statistiku v matematice. Právě v tvoři
vé práci vidím přednost tabletů opro
ti běžným PC. Tablety jsou mobilní,
můžete je použít jako foťák či kameru
a výsledky videoankety pro statistiku
můžete zpracovat v Excelu na stej
ném tabletu, na kterém jste anketu
natáčeli. To dříve nešlo.

Téměř vždy je tablet využíván pou
ze pro část hodiny. Snažíme se tablety
integrovat do běžné výuky, ne mít ho
diny „na tabletu“ a bez něj. Díky pří
stupu na internet se navíc všichni mo
hou připojit do cloudového prostředí
Office 365 a tam dále spolupracovat.
Tablet potom není jen izolovaný ná
stroj, ale jakási brána pro další spolu
práci, která může probíhat i doma.
Jaké konkrétní výukové aplikace
byste Vy osobně doporučil?
Učím dějepis a němčinu. V dějepisu
využíváme například aplikaci Ces
tování, která je standardní součástí
Windows 8. Nedávno jsme probírali
baroko, našli jsme si proto panorama
tické fotky Prahy a ukazovali si hlavní
barokní prvky a porovnávali baroko
s jinými architektonickými styly ve
dlejších budov. Panoramatické fot
ky jsou v aplikaci Cestování otočné
o 360° a ve fotce se pohybujete tak,
že tablet fyzicky otáčíte. To navozuje
pocit, že se člověk na chvíli na daném
místě skutečně ocitl.
V souvislosti s výukou jazyků
jsme například vyzkoušeli aplikaci
„Learn German with babbel.com“.
Ta je sice vhodnější pro individuální
výuku slovíček, ale po jejím použití
při hodině mi někteří žáci řekli, že
už si ji nainstalovali i doma, proto
že se na ní slovíčka učí interaktivně
a víc je to baví.

37

38

T e c h n o l o g i e & V z d ě l ává n í

Top aplikace pro výuku
Text: Karel Klatovský

Stovky českých základních a desítky středních škol jsou
zapojeny do projektů Výzvy 51 a dá se tedy očekávat, že
učitelé začnou ve větší míře využívat dotyková zařízení
společně s digitálními učebními materiály či vzdělávacími
aplikacemi. Těch dnes existuje přes 3 miliony! My přinášíme ty
nejzajímavější, které mají velký potenciál pro využití ve školách.
Většina běží na operačním systému Windows, jež využívá
většina českých škol.

OneDrive
Bezpečné internetové úložiště, v rám
ci kterého se k uloženým souborům
dostanete kdykoliv a z jakéhokoliv
zařízení s přístupem na internet.
V případě zcizení nebo ztráty zaříze
ní o svá data uživatel nepřijde. Řeše
ní se používá ve většině škol také pro
snadný přenos vzdělávacích materiá
lů mezi tablety žáků a učitelů.
OneNote
Zásadní aplikace pro využívání table
tů ve školách. OneNote velmi snad
ným způsobem umožňuje učitelům
vytvářet a převádět do elektronické
podoby své vlastní přípravy a přede
vším je pak vhodným způsobem vy
užívat a sdílet. Pro žáky se pak jedná
o nástroj, který jim umožní přehled
ně vytvářet poznámky z hodin a vést
si tak svůj vlastní elektronický sešit.
sCool math
Aplikace umožňující zábavnou for
mou procvičovat matematiku. Vý
hodou je poměrně podrobné statis
tické zpracování výsledků a přehled
o úspěchu i procvičené látce.
Nsquared letters
Aplikace vhodná zejména pro výuku
angličtiny či jiných jazyků využívá ve
velké míře multidotykové ovládání –
žáci procvičují cizí jazyk, ale i hbitost
používání prstů. Aplikaci je možné
využít i u dotykových tabulí.

Asparion Periodická tabulka
Jedna z několika desítek periodických
tabulek v katalogu aplikací Windows
Store, která se od ostatních liší zejmé
na přehledným grafickým zpracová
ním a množstvím poskytnutých in
formací. Nabízí základní informace
o prvcích, grafické piktogramy zná
zorňující jejich vlastnosti, ale i další
podrobnosti (od objevitele přes bod
tání až po tepelnou vodivost).
Corinth Micro Plant
Poznejte rostlinnou část přírody ve
formě pohledu na celý strom a jeho
části až po jednotlivé rostlinné buňky.
V každé úrovni přiblížení je možné
zvýraznit jednotlivé části stromu, lis
tu či buňky, zobrazit jejich 3D modely
a podívat se na detailní grafické zpra
cování. Samozřejmostí jsou textové
popisky, které z aplikace dělají mocný
nástroj na pochopení dané látky.
Corinth Micro Anatomy Augmented
Aplikace zaměřená na poznání lid
ského těla. Po vytištění speciálního
grafického kódu stačí tento papír při
ložit na tělo studenta, zamířit tabletem
a ihned se ukáže 3D model toho, co
v sobě „skrýváte“ (srdce, plíce, či další
vnitřní orgány). Výuka biologie s touto
aplikací získává doslova nový rozměr.
Classroom B
Aplikace Classroom B nabízí 3D
modely z různých oblastí lidského

poznání od biologie rostlin, člověka,
geologie až po kulturní dědictví nebo
technologie.
Geomaster Plus
Graficky velice povedená aplikace
pro zeměpisné hry zaměřené na vlaj
ky, různé kontinenty, státy nebo hlav
ní města.
My Incredible Body
Jedna z nejlepších aplikací pro výuku
biologie člověka ve Windows Store. Je
možné se podívat na téměř jakouko
liv část lidského těla (kostra, svalstvo,
trávicí systém, nervový systém) a ná
sledně si všechny části detailně pro
hlédnout na propracovaném 3D mo
delu. Zajímavou funkcí je možnost
proletět se určitou částí lidského těla
nebo si vše prohlédnout v krátkých
výukových snímcích.
GeoGebra
GeoGebra je mezi učiteli matema
tiky jednou z nejznámějších a nej
rozšířenějších aplikací, která umož
ňuje kreslit nespočet geometrických
tvarů, vykreslovat grafy funkcí, pro
vádět výpočty derivací, integrálů či
běžných rovnic.
Interaktivní prvouka
Česká aplikace, díky které se děti
naučí hodiny, vnímat roční období
a rozpoznávat stromy, rostliny nebo
živočichy.
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Vaše děti se mohou vzdělávat i jinak
Text Martin Podlucký
Když jsem proplouval školou, tak mi
stačilo pochopit princip a podřídit se
mu. Třeba ve fyzice jsem potřeboval
znát URI nebo WUit. U se rovná R krát
I, W se rovná Ui krát t. A dostával jsem
jedničky, dvojky, nanejvýše trojky. Ne
byl jsem spokojený. Zajímalo mě spíš,
jak věci skutečně fungují. Ale bál jsem
se zeptat a dál kreslil zapojení diody.
Doteď nevím, co ty vzorečky zname
nají a k čemu je, že je mám v hlavě.
Zvlášť když je najdu na netu během
pár sekund. A občas přemýšlím, jaké
by to bylo, učit se jinak. Normálně.
Dnes mají děti více možností. Školy
se vyvíjejí a mnohé nabízejí přístupy
na hony vzdálené prostému biflová
ní vzorečků. Jednu z odlišných škol
můžete najít v Dolních Břežanech.
Základní škola a od září 2015 otevíra
né gymnázium a střední pedagogická
škola da Vinci je společenstvím učite
lů a studentů, kde si každý člen může
najít své místo. Škola není jen přípra
vou pro další studium a na profesní
život, ale sama žije plnohodnotným
životem. Žáci i učitelé se mohou vy
jadřovat k běžnému chodu školy, stej
ně jako k vnitřním pravidlům. Když
si pravidla sami formulujete, máte
přece jen větší motivaci je dodržovat.
Školní samospráva zde není jen pa
pírová iluze, má skutečné pravomoci
a pravidelně kooperuje s učiteli a ve
dením školy. Základním kamenem

v komunikaci je úcta. Učitelé a rodiče
ji chápou jako východisko při překo
návání odlišných pohledů a křížících
se osobních názorů. Děti tak mají
možnost v praxi poznávat jiný způsob
jednání než jen mocenský a autoritář
ský styl, který si pamatujeme z našich
škol. Klima školy připomíná otevřené
rodinné prostředí, kam se učitelé i děti
rádi vracejí a cítí se zde bezpečně.
Studenti se učí přijímat za svoje
vzdělávání odpovědnost. Filosofie
školy je postavená tak, že dostatečná
volnost s nastavenými mantinely, na
kterých se shodli jak žáci, tak učitelé,
vede k probuzení smyslu pro odpo
vědnost za vlastní život i za okolní
společenství. Právě jasná a přehled
ná pravidla jsou klíčová spolu s po
chopením, že učení je naší základní
přirozeností. Tu ovšem tradiční škola
až příliš často přetváří podle jednoho
jediného vzoru.
Žáci si ve škole da Vinci mohou
volit na každé čtvrtletí moduly z růz
ných předmětů, které jsou často po
spojované napříč obory. Za pomoci
informačního systému si každý může
sestavit vlastní vzdělávací cestu a zís
kat k ní zpětnou vazbu. Ve škole při
rozeně dochází k formování věkově
smíšených učebních skupin. Dva dny
v týdnu se škola věnuje volitelným
aktivitám. Učitelé a starší žáci vytvá
ří skupiny zcela podle své volby, ve

Den otevřených dveří
 Máš chuť si vybrat vlastní cestu za poznáním?
 Chceš poznat sám/sama sebe? Objevovat svoje hranice?
 Chceš se naučit pracovat v týmu?
 Chceš pracovat na projektech s lidmi z celého světa?
 Máš odvahu objevovat svět mimo školní lavici?
 Bavila by tě spolupráce napříč třídami?
 Jsi připraven/a převzít zodpovědnost sám/sama za sebe
a za své vzdělání?

kterých mohou proniknout do hlub
ších souvislostí světa nebo se věnovat
uměleckým či pohybovým činnos
tem. Žáci, kteří mají obtíže se základ
ní úrovní, využívají během tohoto
času pomoc starších či zkušenějších,
aby minimum zvládli.
Zvládnutí učiva se ověřuje pomocí
zápočtů, jejichž formu spoluvytvářejí
žáci. Každý se zde učí, jak se učit. Exis
tuje mnoho různých způsobů učení
a žáci si mohou vybrat ten, který je
jim nejbližší. Co vše se naučili a zvlád
li, ukazují žáci nejen při testech, ale
také formou prezentace, vytvářením
posterů, ve společných úkolech a bě
hem učení slabších spolužáků při
takzvaném vrstevnickém učení. Vý
uka pro starší žáky je často tvořena
společnými výjezdy. Děti se zde učí
mimo prostředí školy, získávají zku
šenosti s řešením složitějších problé
mů a objevují kouzlo samostatnosti.
Vrcholem školního roku je pak dvou
týdenní expedice, na které se žáci ve
věkově smíšených skupinách učí sami
zpracovat dlouhodobý projekt, včetně
terénní práce, zpracování výsledku
a jejich obhajoby před veřejností.
Pokud byste chtěli vidět, jak může
fungovat jiná škola, než jakou si sami
pamatujete, podívejte se do Dolních
Břežan. Třeba právě vaše děti zde po
chopí, že učení může být smysluplné
a současně může bavit.

Gymnázium a střední pedagogická škola da Vinci
Na Drahách 20, Dolní Břežany

www.skoladavinci.cz
Pokud jsou tvé odpovědi kladné, mohlo by se ti u nás líbit.
Přijď se podívat ve st 17. 12. 2014 nebo ve st 4. 2. 2015
vždy od 17 do 19 hod. na Den otevřených dveří
a sám/sama se rozhodneš, jestli jsme škola pro tebe.
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Směr

Každé dítě je v něčem nadané
Text: Andrej Novik

Zná to asi každý rodič: fáze přání, lopotného úsilí, očekávání a pak někdy bohužel taky následného
zklamání. Chtěli jste mít ze svého malého pokladu geniálního klavíristu? Zaplatili jste mu drahé
kurzy a pořídili špičkový nástroj? A on či ona je hluchý jako tetřev a zahraje sotva ovčáky čtveráky
a navíc v provedení vhodném zejména k zastrašování obzvlášť sveřepých nepřátel?
Možná nejste ve výchově a svých
přáních tak urputní a jen
si někde v koutku duše
přejete: „Kéž by tak ta
naše byla v jednání s lid
mi stejně dobrá jako já“
nebo případně „kéž by
nebyla při vystupování na veřej
nosti takové poleno jako já/man
žel/dědeček/pratchán…“
Nejste sami. Do svých dětí
často projektujeme své vlastní
tužby, nenaplněné sny, ambice, zku
šenosti. Doporučujeme jim způsoby
řešení, které se osvědčily nám, dospě
lým. Děláme to s nejlepším vědomím
a svědomím. Vždyť je přece miluje
me. Domníváme se, že známe řešení.
Víme, jak na to. Někdy to zafunguje,
ale někdy taky ne. Hodiny pak tráví
me vysvětlováním, přemlouváním,
ukazováním, a ono často nic.
A přitom stačí tak málo. Je skleni
ce poloprázdná, nebo poloplná? Sta
čí změnit optiku našeho uvažování
a zaměřit se na pozitivní stránky naší
osobnosti, našeho okolí a hlavně na
šich dětí. Většinou pak dosáhneme
dobrých výsledků snadněji a rychleji.
Místo abychom se snažili řeku přimět
lézt do kopce, podpořme ji v její síle,
s jakou si hledá cestu k moři.
Když dítěti řeknete, že je nepo
řádné, má hlavu furt jen v oblacích,
u ničeho nevydrží, fantazíruje, dost
možná budete mít pravdu. Ale třeba
je to, v čem spatřujete jeho nevýhodu,
skrytou výhodou? Co když zrovna
námi zmiňované a nepořádné, rozlí
tané dítě (říkejme mu Kuba či Anička)
je ve skutečnosti vysoce tvořivý človí
ček. Co když máte doma malého da
Vinciho či Steva Jobse. Budete malé

ho Steva Jobse také neustále nutit, aby
si uklízel ve složkách, aby přemýšlel
jen o stolních počítačích a přestal fan
tazírovat o tabletech? K čemu vám to
bude? A k čemu to bude Kubovi či
Aničce?
Jak by se změnil přístup k našim
dětem, kdybychom dopředu věděli,
co v nich vězí, co z nich může vyrůst,
jaký je jejich potenciál a jejich silné
stránky? A hlavně jak je rozvíjet?
Tímto tématem se ve Scio zabýval
tým odborníků a sestavil první český
test a kurz rozvoje silných stránek pro
děti. Jako cíl si předsevzali identifikovat silné stránky dítěte a podpořit
skutečnost, že každé dítě je nadané. Stačí poznat jeho přednosti, zvo
lit, právě na základě silných stránek,
vhodné zaměření (povolání, koníčky,
životní styl) a netrápit se tím, že v ně
čem naopak dítě nevyniká.
Výsledkem práce jsou dva online
systémy. První, určený pro středoško
láky, který umí z palety 19 různých
silných stránek charakteru (např. od
vaha, tvořivost, úsudek, přátelskost,
zodpovědnost, flexibilita, přesvěd
čivost) určit 7–10 silných stránek
dítěte, vycházejících z reakcí na
konkrétní životní situace zadané

v testu. Druhá varianta je určená
pro mladší děti, které díky
testu zjistí, jaké jsou je
jich přednosti. Jestli jsou
třeba objevitelé, umělci,
dobrodruzi, textaři, ka
pitáni či ochránci – vý
sledkem jsou 3 přednos
ti z celkem 15 možných variant.
Samo o sobě je pěkné a důleži
té, když vám někdo ještě v dětství
řekne, jaké jsou vaše silné strán
ky. Test ale nabízí mnohem víc – děti
se dozví, jak své silné stránky (resp.
přednosti) dále rozvíjet, ale dostanou
i doporučení, jak se na svůj život dí
vat optikou „poloplné sklenice“.
Rodiče se díky testu dozvědí (nebo
si potvrdí), že jejich Anička je kombi
nace ochránce, tvořivce a objevitele,
a zjistí, čím jejímu rozvoji nejvíce
prospějí. Kuba bude vědět, v čem jsou
jeho přirozené výhody, na kterých
může stavět třeba volbu svého bu
doucího povolání či vysoké školy.
Kromě testu existuje také prezenč
ní kurz, na kterém si děti v rámci zá
žitkových a sebepoznávacích aktivit
na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je být
objevitelem, tvořivcem, kapitánem,
parťákem nebo nadšencem; zjistí,
jaká kategorie jim nejvíc odpovídá,
a dozvědí se také něco o rozvoji svých
předností.
Jak moc bude vyhovovat českým
reáliím a specifikům a nakolik umož
ní individualizovaně pracovat s dět
mi? Pevně věříme, že to nebude je
nom instantní řešení po vzoru někte
rých zahraničních pedagogických
kazatelů.
Více k tématu:
www.testsilnychstranek.cz

Směr

Vzdělání zaměřené na silné stránky
přináší výsledky
Text Miroslava Vobecká

Znát dobře sebe sama, své silné stránky, hodnoty, slabiny, vášně je stále důležitější. Je to
předpoklad k tomu, aby člověk našel ve světě své místo a vedl spokojený život, ať už si pod tou
spokojeností představujeme cokoliv. Často jsme však ve vleku naučených dovedností a hodnot,
které nám byly rodinou, školou a společností vštěpovány.
Vzdělávání je postaveno na slabo
stránkovém přístupu, děti se mají ze
jména doučit to, co jim nejde, v čem
zaostávají, pozornost je zaměřená na
to nefunkční, negativní. Oblasti, ve
kterých jsou jejich znalosti a schop
nosti dostatečné, není třeba rozvíjet,
tam už bylo cíle průměrnosti dosa
ženo, a to fungující je považované za
samozřejmost bez nutnosti jakékoliv
pozornosti.
Děti jsou schopné naučit se téměř
vše. Rozdíl je v motivaci a v prožitku,
který mají, když se zabývají oblastí
svých předností. Zde zažívají flow po
cit, jsou efektivnější, úspěšnější, spo
kojenější, lépe zdolávají překážky. Po
kud jsou například fyzicky unavené
a věnují se činnosti, která nevychází
z jejich silných stránek, fyzickou úna
vu tím prohlubují. Naopak aktivita
v oblasti silných stránek jim energii
dodává.
Vést děti k sebepoznání a pozi
tivnímu přístupu k sobě samému
i k svému okolí by tedy mělo být jed
ním ze vzdělávacích cílů.
Příklad výsledků školy,
která staví na silných stránkách
V praxi to vyzkoušeli ve veřejné škole
v kanadském Ontariu v rámci projek
tu Strengths in Motion v letech 2008
až 2009. Cílem programu bylo zvýšit
pozitivní klima školy a řešit problémy
se šikanou a násilím.
Skupina psychologů, odborní
ků na duševní zdraví, výzkumníků,
učitelů a dalších školních zaměst
nanců vyvinula projekt (včetně jeho

Kvalitativní a kvantitativní zkoumání účinnosti přístupu pak přineslo následující výsledky:
• Významně se zlepšily studijní
výsledky žáků
• Žáci nabyli větší důvěry ve
vlastní schopnosti
• Žáci si ve třídě víc pomáhali
• Žáci si méně často stěžovali
na šikanu
• Žáci projevovali větší zaujetí
pro výuku
ověření), který se skládal z několi
ka oblastí. Například se zaměřili na
podporu pozitivního přijetí nových
žáků včetně posouzení jejich silných
stránek. Otevřeli prevenční skupinu,
ve které žáci mohli řešit události dne
oceňujícím pohledem a kde byli pod
porováni ve využívání svých silných
stránek. Založili ambasadorský klub
pro „problematické“ žáky a zapojili je
do diskuse, jak zlepšit situaci ve ško
le tak, aby byla škola více pozitivní
a vstřícná.
Projekt Přednost přednostem
Společnost Scio realizuje projekt
Přednost přednostem, jehož cílem je
silnostránkový přístup prostřednic
tvím kurzů, seminářů a testu silných
stránek uvádět v život. Dobře si ale
uvědomujeme, že tento přístup má

výrazně lepší výsledky, jsou-li k němu
vedeny již malé děti, proto jsou silné
stránky jedním z klíčových vzděláva
cích témat, kterými se Scio zabývá.
O projektu
Sebepoznání, silné stránky, oceňují
cí ptaní, pozitivní přístup a kariérní
poradenství jsou základními pilíři
projektu Přednost přednostem. Ten
se snaží postavit na hlavu zaběhnuté
principy, kdy se pozornost věnuje ze
jména tomu, co nefunguje. Přednost
přednostem chce ukázat, že hledání
toho dobrého, funkčního a silného
v každém z nás i v našem okolí vede
nejen k mnohem lepším výsledkům,
ale i k větší radosti ze života. Projekt
Přednost přednostem je financován
z Evropského sociálního fondu v ČR,
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a realizuje jej vzdě
lávací společnost Scio ve spolupráci
se zahraničními partnery (Apprecia
ting People z Velké Británie a Kessels
& Smit z Nizozemí). Je určen pro ne
zaměstnané, rodiče na rodičovské
dovolené a studenty – tedy osoby,
které jsou na pracovním trhu nejvíce
znevýhodněné. Cílem projektu je vy
vinout diagnostický test silných strá
nek, kurz, který pomáhá s jejich iden
tifikací, pochopením a využitím, vy
tvořit manuál o metodě oceňujícího
ptaní a uspořádat několik workshopů
a informačních seminářů.
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Směr

Děti, které mne bavily
Text Sylvia Jančiová

Sedíme ve staré chalupě v lese u Řevnic. Zařízení je skromné a už něco pamatuje. V malé
kuchyňce u plotny stojí Bára a vaří polévku, která bude k obědu. Na oknech jsou rozvěšeny
svazky různých bylinek, na stole se suší houby. V policích je hodně knih a pak po různu, bez ladu
a skladu, výkresy, plakátky, kousky hezkého dřeva, oblázky, kytky… Jana čte dětem pohádku Astrid
Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka. Kdo by si myslel, že je to popis romantických prázdnin někde
u babičky, pletl by se. Jsem ve škole. Lesní škole a školce ZeMě.

Vše se začíná na nádraží, kde se schá
zíme s osmi dětmi od 6 do 9 let. Z ná
draží se jde pěšky do lesa. Děti se tro
chu předvádí, jsou zvědavé, kdo jsem,
kolik mi je let, jestli s nimi budu celý
den. Po chvíli usedáme všichni v lese
na pláštěnku a vzájemně se předsta
víme. Všichni u toho baští s velkým
apetitem svačinu z domova. Janě ni
kdo neříká paní učitelka, tou ve sku
tečnosti ani není. Je to průvodkyně
jako všichni ostatní dospělí, včetně
třech mužů, kteří v lesní školce a ško
le pracují. Průvodci provázejí děti na
jejich každodenním putování nejen
krajinou, ale i životem, se všemi ra
dostmi, starostmi a překvapeními.
Doprovázejí děti v jejich spontánních
hrách, dodávají jim podněty, snaží se
využít jejich přirozené zvídavosti. Pak
je tady Joram a Anežka, kterým je šest,
Vojtovi je sedm, Viktorce, Rozárce,
Adriánovi a Emě osm a nejstarším je
tady dnes devítiletý Max. Ani jedno
z dětí nechodí do klasické školy. Jsou
v domácím vzdělávání, které je v Čes
ké republice legislativně uznáno jako
plnohodnotná alternativa klasické
školy, zatím však pouze na 1. stupni.
Každé dítě chodí do lesní školy tak
často, jak potřebuje a chce. Děti se tu
nedělí na prvňáky, druháky… Úkoly
dostávají podle toho, co zvládají. Dá se
vůbec v takovémto, pro někoho až pří
liš volném uspořádání něco smyslupl
ného s dětmi dělat, něco je naučit?
V lese
Tématem aktivity v lese je čeština. Slo
va nadřazená, podřazená, souřadná,

jednoznačná, mnohoznačná, syno
nyma, antonyma. Všichni společně.
Na příkladech z běžného života se to
dá pochopit snadno. Šestiletý Joram
říká: „To není těžké. Když například
někdo řekne do telefonu ‚slyším tě
špatně‘, klidně může říct i ‚slyším tě
blbě‘, protože to má stejný význam.
Ale také má možná hluché uši.“
Smích. Po kolečku vtipných a tref
ných příkladů se děti rozdělí do dvou
skupin – skupina loupežníka Borka
a loupežníka Matisse. Obě skupiny
hledají ve své půlce lesa úkoly a tajen

Lesní mateřské školky nebo školy jsou alternativou klasického vzdělávání, v níž se naprostá většina aktivit odehrává venku. Děti tráví
většinu času v přírodě, a to za každého počasí
(samozřejmě s odpovídajícím vybavením). Toto
přirozené prostředí představuje ideální prostor
pro rozvoj dětské osobnosti ve všech směrech.
Pro extrémní nepřízeň počasí bývá připraveno
jednoduché vytápěné zázemí (maringotka, týpí,
jurta apod.), popřípadě náhradní program.
Základy koncepce lesních školek pocházejí
ze Skandinávie. Za zakladatelku je považována Ella Flatau z Dánska, matka čtyř dětí, která
čas s dětmi trávila pravidelnými výlety do lesa.
Brzy se k ní přidali sousedé se svými dětmi
a jejich známí. V roce 1954 vznikla na základě
jejich zkušenosti historicky první lesní mateřská škola. Ve Švédsku existovalo již v roce 1999
pod označením „Venku za každého počasí“ kolem stovky mateřských škol. V Německu se
v roce 2008 uvádí více než 1000 těchto zařízení.
V ČR vznikla první podobná školka na Liberecku
v roce 2007, v současnosti je na území Česka
115 podobných organizací. Důvodem je zájem
rodičů a nízké náklady na zřízení.

ky, které musí společně vyřešit, a sou
časně tak procvičí vše, o čem byla řeč
před chvíli. Děti se do úkolu vrhají
s vervou. Vedení se přirozeně chopí ti
starší, je však vidět, že jsou zvyklí za
pojovat ty nejmladší a nechat prostor
i jim. Na proběhnutí lesem se také na
jde čas. Co mne trochu překvapuje, je
nižší úroveň čtení a psaní.
Když se na to po obědě ptám Báry
a Jany, odpověď mi můj dojem potvr
zuje. „Kdybychom porovnávaly úro
veň čtení a psaní s dětmi z klasické
školy, naše děti určitě nebudou exce
lovat. Ale k čemu takové porovnání
vlastně je? Děti to rychle doženou
a už v 5. třídě se rozdíly stírají. V čem
jsou naše děti jednoznačně napřed,
je samostatnost, flexibilita, emoční
rozhled, sociální dovednosti. A to je
mnohem důležitější,“ říkají obě prů
vodkyně.
Je hodina etiky. Huráááá!
Jana otevírá aktuální věc. Jedno
z dětí, Otík, se rozhodlo, že nebude
do školy chodit každý den. Je nový.
Být někde nový nebo na druhou
stranu přijmout mezi sebe někoho
nového nemusí být vždy jednodu
ché. Děti vypráví své zážitky. Joram:
„Hodně tady chodíme na výlety
a někdy je to těžké. Byl jsem pomalý
a kluci si o mně říkali věci. Že jsem
pomalý. Já to slyšel i cítil. Nelíbí se
mi to.“ Pak se rozpoutává debata, co
může udělat Joram sám a jak můžou
být nápomocni ostatní. Jana, která je
svou původní profesí psycholožka,
nechává prostor všem dětem, debatu
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spíš usměrňuje, nežli vede. Je vidět,
že děti jsou otevřené, chtějí o tématu
mluvit. Možná jenom nejstarší kluci
se trochu stylizují do toho, že jsou
vždy a všemi přijímání skvěle. Nako
nec dochází k dohodě, jak se chovat
a na co si dávat pozor.
Před obědem stihneme ještě čtení
vtipného příběhu o stolování. Se za
ujetím sleduji téměř herecký výkon
Jany, je uvěřitelná a autentická. „Co
uděláš, když rozliješ čaj?“ „Nechám
to tak. Nebo to utře máma.“ Smích.
„Omluvím se, utřu to.“ „A co jídlo
v posteli?“ „Jojo, to je správně, když
je někdo nemocný nebo má rozbitou
nohu…“
Jak to funguje?
K obědu je květáková polévka s chle
bem. Předtím se zpívá společná pí
snička. Přichází také školkové děti,
celkem jich je 16, škola má 12 dětí.
Po obědě už přestávám mít přehled
o tom, kde děti jsou a co dělají. Po
vídám si s Bárou a Janou před cha
lupou. Lesní školka a škola ZeMě
vznikla jako společná myšlenka ně
kolik přátel, kteří chtěli své děti vzdě
lávat jinak. Když děti odrostly, jaksi
samozřejmě se školka rozšířila také
na školu neboli klub.
Pravidelně 2x za rok přichází za
dětmi paní učitelka z klasické školy,
aby je přezkoušela. Tráví s nimi celý
den. Nejedná se o žádnou stresovou
situaci, děti ji povídají o tom, co se
naučily, co je bavilo, pochválí se svým
portfoliem, do kterého si zakládají
své výtvory, kresby, poznámky, otáz
ky… Pátky jsou projektovými dny,
kdy se jezdí na výlety, do divadel,
všichni se už těší za pár dnů na Nevi
ditelnou výstavu v Praze. Cestovate
lé, cizinci, odborníci, rodiče a přátelé
jsou ve školce a škole vítání. S dětmi
tráví celý den a skrz různé zážitkové
aktivity dětem přibližují jiné kultury
nebo oblasti vědění.
Jany se ptám, zda a jak se sestavu
je plán výuky. „Samozřejmě víme, co
stanovuje kurikulum, co by mělo dítě
v té které třídě zvládnout. Vím, čeho
chci dosáhnout. Mým nejdůležitěj
ším úkolem je mít ‚plné kapsy nápa
dů‘ a nabídnout je dětem. Ony samy
si vyberou tu, která je zaujme a baví.
Pak se učí přirozeně a nenásilně. Ve
výuce využíváme silného impulzu –

aktuálního dění, nálady, problému, se
kterým dítě přijde. Nemá totiž smysl
děti do něčeho tlačit, naopak, výrazný
impulz, který vychází z dětí samot
ných, se zúročí několikanásobně víc.
Vůbec za nejdůležitější považujeme
ve výuce motivaci a smysluplnost.“
Proč se vlastně rodič rozhodne dát
dítě do lesní školy? U dětí předškolá
ků rodiče oceňují hlavně pobyt v pří
rodě a zážitkové aktivity. Pro rodiče
školáků nabývá na důležitosti fakt,
že jsou součástí školy a spolutvůrci
toho, co se děti učí. Často vychází ze
své špatné zkušenosti se školou a ne
chtějí, aby si něčím podobným prošly
jejich děti. Všichni převzali spolu
zodpovědnost za vzdělávání svých
potomků.
Lesní škola není pro každého.
Všichni ve škole si tykají, chybí strikt
ní organizace činností, hodně se
improvizuje. Děti tráví nejvíce času
v přírodě. Jsou živé, někdy divoké,
špinavé a hlučné. Nepřijímají hoto
vé odpovědi, jsou zvídavé, diskutu
jí, polemizují, mají svůj názor. Jsou
vnímavé, otevřené, dokážou vytvářet
vztahy s dětmi i dospělými. Jejich so
ciální a emoční rozhled je široký.
Osobně jako důležitý vnímám
fakt, že rodiče dnes mají možnost
i díky lesním školkám a školám zvo
lit alternativu, jak své děti vzdělávat.
Jistě, nejsou asi dokonalé, což je dáno
především tím, že u nás takovýto
druh vzdělávání nemá tradici a his
torii. Je to o odvaze jednotlivců po
kusit se udělat něco jinak, lépe. A tou
nejlepší referencí je, že to dělají z lás
ky ke svým dětem.
Před odchodem si jdu umýt svůj
talíř, tak tady činí každý sám. Potká
vám malého prcka, který mi sděluje:
„Jsem nedojedl polévku, a tak jdu vy
lít zbytek na kompost. A jak jdu, tak
jsem ji cestou snědl.“ Pak se rozeběh
ne k velkým dětem, protože právě
tam se teď něco zajímavého děje.
Odcházím s pocitem, že tady jsou
děti šťastné, není tady žádný strach,
stres. I když si o podobném vzdělává
ní můžeme myslet cokoli, jsem pře
svědčena, že jako dětem by se nám
v takovéto škole líbilo všem.
Za pozvání děkuji J. Knotkové a B.
Šounové. Více o školce a škole ZeMě:
www.skolkazeme.blogspot.cz

Vzdělávání je
mnohovrstevný
rozvoj
Text Cyril Zákora
Všichni zaměstnanci neziskové orga
nizace Letní dům hodnotí svůj pra
covní výkon a zamýšlí se nad dalším
rozvojem. Hlavně zpočátku to ale vní
mali jako zbytečný úkol, který zdržu
je od aktuální práce.
A co je to vlastně za práci? Stojíme
na pomezí psychologie a psychotera
pie, sociální práce a výchovy. Přes 15
let pomáháme dětem v dětských do
movech, rozvíjíme jejich schopnos
ti a dovednosti, organizujme různé
pobyty. Když dospějí, pomáháme jim
hledat práci a udržet si zaměstnání.
Také pomáháme rodinám takovýchto
dětí, aby v ústavní výchově nemusely
vůbec vyrůstat, a podporujeme pěs
touny v péči o přijaté děti.
Pro práci s lidmi je pro nás podstat
né vlastní sebepoznání a sebereflexe.
Pomáhají nám porozumět problé
mům mezi lidmi i našim vlastním po
citům. Často se také učíme společně
ve skupinách. Diskutujeme, polemi
zujeme, hledáme konsenzus. Běžně se
vzděláváme i „tak trochu pro radost“.
Potřeby zaměstnavatele mohou být
otrava a je dobré si je zpestřit něčím,
co nás baví, třeba kurzem focení, an
gličtiny apod. Vzdělávání mimo rá
mec pracovní náplně je přínosné i pro
zaměstnavatele. Když hledá někoho
s danou dovedností, ví, kam sáhnout.
Funkční uplatnění i v pracovním pro
cesu se většinou brzy objeví.
Vzdělávací plán každého zaměst
nance průběžně vyhodnocujeme,
přičemž jeho rozsah se odvíjí od výše
finančního příspěvku, který na vzdě
lávání můžeme poskytnout. V posled
ních dvou letech poskytujeme vzdělá
vání díky velkorysé podpoře z Operač
ního programu Praha Adaptabilita.
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otázek

Text Martin Drnek, Jiří Zelenda
Překlad Martin Drnek

na ministra školství
Přestože vliv státu na vzdělávání je rok od roku nižší, pořád je jeho role velmi
významná a nezastupitelná. Pokud však vzdělávací politika státu nechce být jen
ve vleku změn a událostí, ale naopak chce udávat směr a reálně ovlivňovat to, co se
v oblasti vzdělávání odehrává ve 21. století, tak se musí vypořádat s celou řadou výzev.

Rozhodli jsme se tedy dát v maga
zínu prostor přímo panu ministrovi
školství Marcelu Chládkovi a položili
jsme mu několik otázek, aby mohl
širší veřejnosti představit svůj postoj
a názory právě na některé z výzev,
které před námi všemi stojí. S ohle
dem na časové možnosti před uzavír
kou magazínu jsme na odpovědi po
skytli 21 dní. Podle odboru vnějších
vztahů a komunikace MŠMT však bo
hužel pan ministr nemohl z časo
vých důvodů na otázky odpově
dět. Dostali jsme

však ujištění, že můžeme pana mini
stra oslovit s otázkami pro další číslo
magazínu Perpetuum. Rozhodli jsme
se oslovit finskou ministryni škol
ství Kristu Kiuru se stejnými dotazy.
Odpovědi jsme od paní ministryně
dostali za tři dny. Paní ministryni dě
kujeme za čas, který věnovala nám
a našim čtenářům.
Paní ministryně / pane ministře,
podle čeho se dle Vás pozná dobrá
škola? A jakými nástroji je možné
kvalitu školy ověřovat?
Krista Kiuru: U nás ve Finsku využí
váme mezinárodní testovací nástroje

k hodnocení vzdělávání na lokální,
regionální a národní úrovni. Obecně
pak náš systém leží na profesionalitě
učitelů a dalšího školního personá
lu. V praxi to znamená, že všichni
vyučující musí dosáhnout magister
ského univerzitního stupně. Klademe
velký důraz na sebehodnocení škol
a vzdělávacích institucí, na druhou
stranu přihlížíme i k národnímu vy
hodnocování vzdělávacích výstupů.
Národní hodnocení vzdělávacích
výstupů realizujeme pravidelně, tes
tujeme tedy každý rok rodný jazyk
(finština), literaturu a matematiku.
Ostatní předměty jsou hodnoceny
dle plánu Ministerstva vzdělávání
a kultury. Vedle akademických před
mětů se však také zaměřujeme na
hodnocení předmětů, jako je napří
klad umění, a na mezipředmětová té
mata. Toto hodnocení není pro školy
pravidelné, neboť jej realizujeme na
principu výběrového vzorku.
Každé škole jsou následně po
skytnuty výsledky hodnocení, aby
tak mohla reagovat a zlepšovat své
aktivity.
Marcel Chládek: neodpověděl
Co vlastně finský/český stát
dělá se školami, o kterých se
dozví, že mají problém s kvalitou
vzdělávání?
Krista Kiuru: Záruka kvality je jednou
z hlavních priorit naší vzdělávací po
litiky. Zajišťujeme tak účinnost systé
mu, vynikající výsledky ve vzdělává
ní a zaručujeme rovnost mezi jednot
livci. Ve Finsku je toto otázkou zřízení
kvality ve školách a dalších vzdělává
ních institucích, otázkou řízení od

borného vzdělávání a přípravy (tzv.
VET) a konečně externího hodnocení.
V oblasti kvality je důležitá i po
měrně rozšířená lokální autono
mie ve vzdělávání. Finské školy jsou
mimo jiné zodpovědné za to, aby
vzdělání, které poskytují, bylo efek
tivní a vysoce kvalitní. Všichni za
městnanci jsou povzbuzováni, aby se
dále rozvíjeli a podíleli se na zlepšení
kvality svých institucí.
Proces, kterým jsme se dostali tam,
kde jsme dnes, vlastně začal na po
čátku roku 1990. Do tohoto roku byla
správa školství centralizovaná. V tom
to roce byly zrušeny jednotné školní
učebnice a kontroly. Až do roku 1990
bylo zajišťování kvality z velké části
založeno na normách a inspekcích.
Cílem kontrol bylo zajistit, aby byly
dodrženy předpisy, následně jsme
poskytovali poradenství a dávali ná
vrhy na zlepšení.
Dnes je naše ideologie řízení kva
lity založena na tom, že nabízíme
informace, dáváme podporu a fi
nanční prostředky. Školní aktivity
jsou založeny na cílech regulovaných
zákonem – Národními vzdělávacími
programy. Školy se rovněž vybízejí ke
zvýšení kvality na dobrovolné bázi.
Vnitrostátní orgány je podporují tím,
že jim poskytují nástroje a podporu.
Marcel Chládek: neodpověděl
Kde podle Vás leží hranice mezi
autonomií školy (např. volba
pedagogických metod a obsahu
vzdělávání, obsah vzdělávání
apod.) a tím, co má v této oblasti
zaručovat stát jako garant
vzdělávacího procesu?
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Krista Kiuru: Naše národní správa
školství je založen na dvou úrovních:
Ministerstvo školství a kultury je od
povědné za celkovou vzdělávací poli
tiku a Finská národní rada pro vzdě
lávání má na starosti realizaci politic
kých cílů stanovených ministerstvem.
Místní orgány (tj. obce a společné
obecní úřady) se starají o administra
tivní záležitosti spojené se vzdělává
ním na místní úrovni. Oni rozhodují
o tom, jak rozdělit finanční prostřed
ky, formulují místní osnovy a přijí
mají pracovníky škol. Místní orgány
mohou samostatně rozhodnout, ja
kou míru autonomie chtějí ponechat
svým školám, a delegují na ně vyšší
míru odpovědnosti. Ředitelé škol tak
často najímají pracovníky svých škol.
Neexistují např. žádné předpisy, dle
nichž by se řídil počet žáků ve třídě.
Školy tak mají možnost si určit, jak
seskupí své žáky a studenty. Školy
a další instituce mají právo nabízet
vzdělání takovým způsobem, který
je v souladu s jejich vlastními vizemi,
a to do té míry, dokud naplňují své
základní zákonné funkce. V mnoha
případech školy samy zvládnou sprá
vu rozpočtu a zadávání veřejných
zakázek. Učitelé navíc mají vysokou
pedagogickou autonomii. Mohou
rozhodovat o výukových metodách,
které chtějí uplatnit, zvolit si učebnice
a materiály, které chtějí použít.
Marcel Chládek: neodpověděl
Budeme-li předpokládat, že
škola má mimo jiné připravovat
na pracovní trh, jaké znalosti
a dovednosti si má žák osvojit,
aby na pracovním trhu uspěl? Jak
tomu napomáhá současná škola?
Krista Kiuru: Domníváme se, že
hlavním cílem v primárním a se
kundárním vzdělávání je nabídnout
žákům a studentům příležitosti pro
všestranný růst a učení. Chceme jim
pomoci se vyvinout v humánní lidi se
zdravým pocitem sebeúcty. Chceme
jim umožnit získat znalosti a doved
nosti, které potřebují v životě, aby se
stali eticky odpovědnými členy spo
lečnosti. Občanské dovednosti jsou
zvláště důležité pro naši budoucí spo
lečnost. Naším cílem je zvýšit rovné
příležitosti ve vzdělávání, které jsou
základním kamenem naší vzdělávací
politiky. Chceme dosáhnout toho, aby

každé dítě ve školním věku zvládlo
devítiletou základní školu a cítilo se
motivováno pokračovat do všeobec
ného vyššího sekundárního vzdělá
vání nebo odborného vzdělávání.
Marcel Chládek: neodpověděl
Jedním z často zmiňovaných
problémů žáků je jejich malá
motivace k učení. Jaká je podle
Vás možná cesta k řešení tohoto
problému?
Krista Kiuru: Z finského pohledu je
všeobecný pokles ve výsledcích učení
silně spojen s poklesem zájmu o ško
lu a učení. Chtěla bych získat jasněj
ší představu o tom, jak se současná
situace vyvíjí, proto jsem představila
široký projekt k posílení primárního
a sekundárního vzdělávání ve Fin
sku. Práce na projektu byly zahájeny

Až do roku 1990 bylo
zajišťování kvality
z velké části založeno na
normách a inspekcích.
Dnes je naše ideologie
řízení kvality založena
na tom, že nabízíme
informace, dáváme
podporu a finanční
prostředky.

v únoru a brzy budeme moci zhod
notit současnou situaci, zkoumat
důvody poklesu výsledků vzdělávání
v národních a mezinárodních výzku
mech, zúžit mezeru ve studijních vý
sledcích mezi chlapci a dívkami a na
jít způsoby, jak dosáhnout toho, aby
se žáci cítili více motivováni a těšili se
do školy. V rámci projektu jsou k dis
pozici pracovní skupiny. Ty se zamě
řují na význam kompetencí a učení,
druhá na motivaci k učení, školní
spokojenost a pedagogické metody.
Marcel Chládek: neodpověděl

Již dlouhou dobu se vede diskuse
o individuálním přístupu ve
vzdělávání. Jak v této souvislosti
váš vzdělávací systém pomáhá
těm dětem, které jsou pozadu?
Krista Kiuru: Finský vzdělávací systém
– základní vzdělání – je založen na
filozofii inkluze již po dlouhou dobu.
Základní vzdělávání je stejné pro
všechny. Neexistuje žádné rozčleňová
ní do různých proudů. Místo toho jsou
děti podporovány individuál
ně tak, aby mohly úspěšně
dokončit své vzdělání.

Náš systém klade důraz na nej
časnější možnou podporu, abychom
mohli předcházet problémům, které
mohou vzniknout v budoucnu a stup
ňovat se. Existují tři ka
tegorie pro
podporu růstu ve vzdělávání a školní
docházce: všeobecná podpora, inten
zivnější podpora a zvláštní podpora.
Každý má právo na všeobecnou pod
poru, kterou vidím jako přirozenou
součást každodenní výuky a procesu
učení. Intenzivnější a speciální pod
pora je založena na pečlivém vyhod
nocení a plánování vzdělávacích plá
nů pro žáky profesionálními týmy.
Pokud všeobecná podpora nesplňuje
potřeby dítěte, pak se na základě pe
dagogického hodnocení připraví a re
alizuje plán pro intenzivnější podpo
ru žáka. Pokud i intenzivnější podpo
ra selže, provádíme nové a rozsáhlejší
pedagogické hodnocení. Škola sbírá
informace od učitelů o podmínkách
školy, situaci žáka a o prostředí. Ško
la pak používá tyto informace, aby
rozhodla o zvláštní podpoře a případ
ném individuálním vzdělávacím plá
nem daného žáka.
Marcel Chládek: neodpověděl
Jaká by podle Vás měla být role
rodiče ve vzdělávání dětí?
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Krista Kiuru: Finské právo vyžaduje,
aby školy a další vzdělávací instituce
spolupracovaly s rodinami žáků. Zá
kon také vyžaduje, aby žáci a jejich
zákonní zástupci byli informováni
v dostatečně pravidelných interva
lech o tom, jak se děti rozvíjí, pracují
a chovají ve škole. Výchova a vzdě
lávání musí být otevřené a veřejné.
Rodiče mají právo se seznámit s kaž
dodenním školním životem svých
dětí, s provozem školy a používanými
metodami. Zákon je založen na před
pokladu, že spolupráce mezi rodiči,
opatrovníky a školami pomáhá dě
tem v jejich rozvoji a učení. Dobrý
vztah mezi domovem a školou také
pomáhá předcházet problémům,
umožňuje odhalit problémy na po
čátku a usnadňuje jejich řešení.
Marcel Chládek: neodpověděl
Má mít rodič právo převzít
zodpovědnost za vzdělávání svých
dětí formou domácího vzdělávání?
Jaký je Váš názor na tento koncept
a jakou s ním máte zkušenost?
Krista Kiuru: Ve Finsku je vzdělání
ústavní právo a každý žák a student

má stejné právo na vzdělání. To zna
mená, že každý musí mít rovný pří
stup ke kvalitnímu vzdělávání a od
borné přípravě. Každý má právo na
stejné příležitosti ke vzdělávání bez
ohledu na svůj etnický původ, věk,
bohatství nebo místo bydliště. Vzdě
lání je zdarma na všech úrovních
od mateřské školy až po vysokoškol
ské vzdělání. V rámci mateřských,
základních a středních škol mají
všichni žáci zdarma učebnice a jíd
lo. Stejně tak je i zajišťována doprava
pro studenty, kteří žijí ve velké vzdá
lenosti od školy. Zákon o základním
vzdělávání uvádí, že místní orgány
jsou povinny zajistit předškolní vzdě
lávání pro všechny děti v průběhu
roku, který předchází povinnému
školnímu věku, jakož i základní vzdě
lání pro všechny děti ve věku povinné
školní docházky s bydlištěm v jejich
správním obvodu. Na druhou stranu
je možné, aby se žák účastnil povin
ného vzdělávání i mimo kontext ško
ly, je to však velmi vzácné. Pokud děti
absolvují domácí vzdělávání, jsou
místní úřady povinny posoudit, zda
znalosti a dovednosti získané v do

mácím vzdělávání splňují normy sta
novené pro základní vzdělání.
Marcel Chládek: neodpověděl
Pokud se na vzdělávání podíváme
z globálního pohledu, jakým
výzvám bude dle Vás čelit
v následujících deseti letech?
Krista Kiuru: Myslím si, že společ
né výzvy, kterým všichni čelíme, se
týkají hlavně otázek, jako je životní
prostředí, finance, technologie a udr
žitelný rozvoj. Říká se, že svět se změ
nil za posledních deset let více než za
sto let předchozích. Pokroky ve vědě
a technice se stávají výzvou k přehod
nocení způsobů, jak se učíme a jak se
budeme učit v budoucnosti.
Marcel Chládek: neodpověděl
(redakčně kráceno)
Foto zdroj: http://valtioneuvosto.fi/
ajankohtaista/kuvapankki/kuvakansio/ministerit-kataisen-hallitus/10-kiuru/kuva-3/kiuru3.jpg, http://www.
msmt.cz/ministerstvo/fotografie-ministra-2

Kooperativní vyučování
Text Lukáš Šlehofer

Je příjemné vidět, že se v českém školství, tolikrát kritizovaném, najdou školy a učitelé, kteří se
snaží hledat cesty, jak zlepšit zaběhané postupy. Usilují o změnu stylu a způsobu výuky tak, aby
více odpovídal potřebám současných dětí. Vždyť současní prvňáci půjdou do důchodu, nedojde-li
k nějaké radikální změně, v roce 2070–2080. Je těžké předvídat, jak v té době bude společnost
vypadat. Každopádně se zdá, že bude nutné stále více pracovat v týmech.

S ohledem na to, jak se specializují
jednotlivé vědní obory, bude nutné,
aby lidé různých oborů či řemesel
společně kooperovali. Společnost
bude zřejmě také stále více konfron
tována se změnami, s nimiž bude tře
ba se vyrovnávat. S tím, že svět bude

stále více propojený, se setkáváme už
teď. Aby se tato propojenost nestala
spíše obtížnou a neosobní, je opět tře
ba učit se vzájemné toleranci a poro
zumění. Možnou cestou, která se na
bízí, je model kooperativního učení
ve výuce.

Kooperativní vyučování, v České
republice dosud ne zcela doceněný
způsob výuky, je v zahraničí široce
používáno. Jeho principy vychází
z několika hlavních myšlenek. Zá
kladní z nich je, že rozvoj poznává
ní může jít ruku v ruce s rozvojem
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sociálních dovedností. Jak takové ko
operativní vyučování vypadá a na co
si dát pozor? Během kooperativního
vyučování je třída rozdělena do ma
lých skupin či zpočátku jen dvojic,
v nichž děti komunikují tváří v tvář.
Úkoly, před které jsou děti stavěny,
by měly vycházet z principu, že do
sažení úkolu je vázáno na spolupráci
s ostatními tak, jak to také ve spoustě
zaměstnání skutečně funguje. Jestli
že tedy dítě bude na úkolu pracovat

s ostatními, naučí se více či zvládne
úkol rychleji nebo lépe. Během ko
operativní výuky může dítě v někte
rých fázích práce dělat něco samo
statně, ale výsledek své práce pak při
náší opět skupině.
Důležité je, že díky plnění úkolů,
při nichž se dítě dozvídá nové vědo
mosti, se učí i dovednostem sociál
ním. Zpočátku se jim může učit jako
by mimochodem, mnohem efektiv
nější však je pracovat s nimi jako s vě

domým cílem, který se pak na konci
hodiny reflektuje. Důležité je, aby
skládání účtů při kooperativním uče
ní bylo vždy individuální. Ten, kdo
pracoval, i ten, kdo se jen pomyslně
„vezl“, má získat hodnocení nebo lépe
zpětnou vazbu, podle svých zásluh
a podle toho, co si ze společné práce
odnáší. Na teorii i praxi kooperativní
výuky jsme se zeptali docentky Hany
Kasíkové a učitelky v malotřídní ZŠ
Silvie Lešinské.

Cílem výchovy je, aby prosperoval jeden každý z nás
Paní docentko, na kooperativním
učení mi přijde velmi zajímavé,
že rozvoj poznání jde ruku v ruce
s rozvojem sociálním. Nakolik si
myslíte, že jsou tyto dovednosti
důležité?
Nejenom já, ale i sociální psychologie,
pedagogika a vlastně všechny vědy,
které se zabývají člověkem, upozor
ňují na to, že sociální dovednosti jsou
ve výchově a vzdělávání neopominu
telné, ale zatím opomíjené. Osobně je
považuji za hodně důležité. U koope
rativního učení je výhoda, že rozvoj
sociálních dovedností přirozeně pod
poruje, a to v souladu s rozvojem do
vedností kognitivních.
Dostáváme se trochu na tenký
led, ale jaká si myslíte, že bude
společnost, kterou budou jednou
vést současní prvňáci?
Já to nevím. V současné době je ale
mojí hvězdou, která mě oslovuje, Ken
Robinson. Ten také říká, že to nevíme,
ale můžeme předpokládat, že se svět
bude proměňovat, a to čím dál zá
vratněji. Z toho důvodu bude jedinou
jistotou v proměňující se nejistotě to,
že si musíme navyknout na to, že děti
budou muset být kreativní, aby se do
kázaly se změnami vyrovnat.
Pokud tedy škola slovy Kena
Robinsona nemá zabíjet kreativitu,
co by měl dělat učitel, který se
rozhodne to nedělat? Jak podpořit
rozvoj kreativity prostřednictvím
kooperace?
Já myslím, že to může existovat třeba
v podobě toho, co bych nazvala jako
kooperativní momenty. Učitel, který

se bojí opustit zažité postupy, může
udělat jednoduchou věc. Např. když
vykládá třeba o politickém systému
Anglie nebo tom, jak je Anglie rozdě
lená, tak může v určitém momentu
zastavit výklad a vyzvat děti, aby spo
lužákovi vedle sebe zopakovaly, co
z výkladu pro ně bylo nejdůležitější.
Nebo si mohou říct, jakou otázku si
aktuálně kladou. Jsou to takové mini
prvky, kterými lze docela hezky začít.
Nemůže být problémem, že
kooperativní model ve výuce bude
narážet na nepochopení rodičů?
Během seminářů pro rodiče často
narážím na názor, že současná
společnost je postavená na
soutěžení (kompetici) a děti by se
měly tomuto stylu naučit.
Pokud se bavíme o této věci, musíme
se ptát, jaký je smysl školy a vzdělání
a výchovy obecně. Osobně se domní
vám, že výchova a vzdělání je tu pro
to, abychom prosperovali nejenom
v ekonomickém slova smyslu, ale
aby prosperoval jeden každý z nás
jako lidská bytost. Měli bychom žít
dobré životy a to pro každého nutně
nemusí znamenat uspět třeba v ob
chodu. Osobně bych nechtěla proti
sobě nějak příkře stavět kooperativní
a kompetitivní způsoby výuky. Pokud
však chceme děti vzdělávat a rozvíjet
i prostřednictvím soutěžení, mělo by
se jednat o konstruktivní soutěž. Ta je
taková, jež nedegraduje dítě, které se
učí a které taky chybuje. Pokud však
ve škole nasadíme ostrou soutěž, kte
rá na někoho ukáže jako na chudáčka,
který nezvládá, neumí či nerozumí,
tak to ho skutečně v učení nepodpoří.

Jak se kooperativní vyučování
srovnává s tím, že některé děti jsou
extrovertní a některé introvertní?
Na tomto poli skutečně může dochá
zet k různým nedorozuměním. Dost
často si učitelé, rodiče či děti myslí,
že kooperativní učení je o tom, že se
všichni zvedneme a honem začne
me něco společně řešit. Kooperativní
učení se ale velmi dobře snáší s indi
viduální formou práce. Nejdřív tedy
můžeme nechat dítě, aby si něco
samo zpracovalo, přečetlo, podtrhlo
a pak teprve šlo do diskuse s ostat
ními. V kooperativním učení by ni
kdo neměl tratit tím, že je v myšlení
důkladnější a potřebuje více času na
rozmyšlenou, oproti extrovertním
asertivcům, kteří se do toho bez roz
myšlení vrhnou.

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., vystudovala
pedagogiku a češtinu na FF UK v Praze, později
výchovnou dramatiku na DAMU. Přednáší na katedře pedagogiky FF UK. Od roku 1997 se systematicky věnuje zejména kooperativnímu učení.
Je autorkou řady knih o kooperativním učení.
KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací.
Kladno: AISIS o.s., 2005.
KASÍKOVÁ, Hana (Ed.). Učíme (se) kooperaci kooperací. Náměty – výukové materiály. Kladno:
AISIS o.s., 2007.
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 2010.
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Proti kooperativnímu učení stojí i
námitka, že je postaveno na osobní
zodpovědnosti. Učitelé ale říkají,
že řada dětí má spíše touhu se vézt.
U osobní odpovědnosti ve smyslu
principu kooperativního učení je
důležité pamatovat na to, aby dítě
osobně skládalo účty, a existuje mno
ho způsobů, jak to ve výuce udělat.
Když jako učitel vidím, že ve skupině
pracují jen dva a ostatní nedělají nic,
můžu přijít a zeptat se, co si o tom,
na čem pracují, myslí ti, co nepracují.
Nebo se můžu zeptat, co teď skupina
dělá a jak se on na tom podílí. Jiný
příklad je, když skupina dodělá úkol.
Jak je to tedy s rizikem hodnocení
u kooperativního učení?
Dítě musí vědět, že kooperativní uče
ní je pro jeho individuální prospěch,
protože skupina je tu proto, aby mi
pomáhala dál, ale účty skládám za
sebe. Nejméně vhodný způsob hod
nocení je, když známku dostane celá
skupina najednou, bez přihlédnutí
k tomu, co každé jednotlivé dítě dě
lalo či zda se zapojilo. Tím vlastně
spousta dětí ztrácí chuť pro skupino
vou učební činnost, protože to část
z nich nutně poškozuje. Někdy se uči
telé taky hodnocení raději úplně vy
hnou a to také není v pořádku. Každý
z nás potřebuje zpětnou vazbu.
Jak to vypadá v současné době
s kooperativním učením v české
školní praxi? Mohou učitelé
někde získat informace o tom, jak
kooperativní učení v praxi dělat?
Je zajímavé, jak moc už je uděláno
na poli teorie kooperativního učení,
hlavně v zahraničí; jak dobře je pro
učitele připravená technologická
podoba toho, co má učitel dělat, aby
to fungovalo. Praxe se však přes to
všechno otvírá jen pomaloučku. Hod
ně tomu napomáhají různé kurzy pro
učitele, jako je třeba program Čtením
a psaním ke kritickému myšlení či
projekt Škola v pohybu. Přes to všech
no se v současné době začíná více
praktikovat spíše skupinová organi
zace vyučování než přímo koopera
tivní učení. Pokud se chtějí učitelé
dozvědět více, jsou pro ně aktuálně
asi nejpřístupnější zmíněné kurzy
kritického myšlení nebo zapojení do
některých projektů.

Kooperativní učení může být nejen
zábavné, ale také výhodné jak pro děti,
tak pro učitele
Během tvé výuky jsem si všiml,
že používáš různé techniky
kooperativního učení. Rád bych se
zeptal, kde ses s nimi seznámila?
Dalo by se říct, že se základy koopera
tivního učení jsem se poprvé sezná
mila v Londýně v letech 1996–97 jako
studentka ročního studia angličti
ny. Jen jsem v té době vůbec netušila,
že je to jedna z metod učení. Když jsem
začala dálkově studovat Pedagogickou
fakultu UK, obor učitelství pro 1. stu
peň ZŠ, současně jsem učila na základ
ní škole. Pokoušela jsem se o skupino
vou výuku, jenže brzy jsem zjistila, že
nestačí děti rozdělit do skupin, aby se
něco naučily. Výuka byla často více
kompetitivní než kooperativní. Zpětně
vím, že mi chyběly zkušenosti a hlav
ně pohled zvenčí.
V roce 2012 jsem dostala nabídku
učit na soukromé Základní škole Vě
trník, Mills, s.r.o., v Čelákovicích. Byla
to velká příležitost, jak změnit svůj
přístup k učení. O rok později jsem se
díky vedení školy seznámila s Mgr. Ga
brielou Jedličkovou, která mi nabídla
mentorskou spolupráci. Setkáváme se
přibližně jednou za měsíc. Pod jejím
vedením jsem začala získávat cenné
zkušenosti v oblasti kooperativních
technik učení a také jsem se více ote
vřela dalším moderním vyučovacím
metodám. Paní učitelka Jedličková mi
ukázala, že kooperativní učení může
být nejen zábavné, ale také výhodné
jak pro děti, tak pro učitele.
Proč ses rozhodla zařadit techniky
kooperativního učení do svého
učitelského repertoáru? Co podle
tebe dětem přinášejí?
Naše škola se zaměřuje na individuál
ní přístup a vzdělávání žáků v málo
početných třídách. Vzhledem k tomu,
že učím současně 2. a 3. ročník, tech
niky kooperativního učení se vyslo
veně nabízí. Děti jsou schopné spolu
pracovat už v mateřské škole. Bohužel
nebývá samozřejmostí, že metody
výuky na 1. stupni základní školy na
vazují na zkušenosti dětí z předškol

ního věku. Ze své zkušenosti už dobře
vím, že při kooperaci se u dětí zvyšuje
motivace k učení, zlepšuje se komuni
kace. Děti se učí převzít zodpovědnost
za svou práci ve skupině, vzájemně se
lépe poznávají. Mají radost, když se
jim podaří splnit společný cíl práce.
Nemusí zažívat obavu z toho, že ne
uspějí. Chybu berou jako výzvu.
Bylo pro tebe těžké omezit
ve vyučování soutěživé
(kompetitivní) metody a místo
nich učit děti pracovat spíše
kooperativně?
Zpočátku pro mě byla náročná hlavně
organizace hodiny. Měla jsem pocit, že
čas běží rychleji. V mé třídě jsou děti
velmi rozdílné ve svých potřebách
vzhledem k učení. Dříve se při koope
raci ve skupinách občas vyskytovaly
konflikty, které pocházely právě ze
soutěživosti mezi dětmi. Zaváděním
některých kooperativních struktur se
postupně soutěživost mezi dětmi za
čala vytrácet. V tomto případě se mi
opravdu vyplácí spolupráce s mentor
kou a také s Mgr. Jiřinou (Stang) Ma
jerovou, která vede kurzy Typologie
MBTI a specializuje se na individuali
zaci výchovy, výuky a učení žáků.
Jak reagují na tento styl výuky
rodiče?
Z vyučovacích hodin, zejména z pro
jektového vyučování, občas pořizuji
fotografie a krátké videonahrávky.
Některé z nich umístíme na web ško
ly a některé posíláme také rodičům.
Pravidelně s dětmi připravujeme
vernisáže výsledných prací v přízemí
školy, pořádáme otevřené hodiny. Ro
diče tak mají přehled a můžu říct, že
zpětná vazba je zatím velmi pozitivní.

Mgr. Silvie Lešinská – vystudovala Pedagogickou fakultu UK – učitelství pro první stupeň
základní školy. V současné době učí na Základní škole Větrník, MILLS, s.r.o., což je malotřídní
škola s rozšířenou výukou angličtiny a tělesné
výchovy (více na webu www.mills.cz).

jak na to

Stavíme základy budoucnosti svých dětí
Text Káča Hořavová, EDUin.

Pokud jde o výchovu a vzdělávání našich dětí, mnohdy se ukazuje, že důvěřovat systému nestačí.
Jaké máme jako rodiče možnosti, pokud nechceme jít mimo systém a vzdělávat děti zcela po svém?

Přemýšlejme v první řadě o tom, co
děti budou v životě potřebovat. Sami
máme zkušenost a můžeme porovnat
to, co nás učili, a kolik z toho jsme
někdy použili. Z různých výzkumů
mezi zaměstnavateli opakovaně vy
plývá, že u zaměstnanců požadují
především tzv. soft skills, dovednosti
zahrnující komunikaci, kreativitu,
prezentaci a postojové a volní vlast
nosti, jako je pracovitost, samostat
nost a zodpovědnost. Nicméně víme
už dnes, že velká část dnešních povo
lání před 20 lety vůbec neexistovala.
Kudy z toho ven? Co má smysl se tedy
učit? Učme děti především být při
pravené na změnu.
Učme dítě učit se
a radovat se z toho
Umět se učit je jeden z klíčových
požadavků pro celý život, zejména
pokud víme, že děti téměř jistě nebu
dou vykonávat taková povolání, jaká
existují dnes. Cokoli se naučí ve škole,
nebude nikdy využitelné zcela a ony
budou neustále potřebovat učit se no
vým znalostem i dovednostem. Jak to
u dětí podporovat?
Pěstujme získávání znalostí ja
ko zábavu i v domácím prostředí:
dávejme si hádanky a otázky, zjiš
ťujme co nejvíc podrobností o všem
kolem nás.
Dělejme z chyb příležitost –
i v případě, že vaše děti jsou ve škole
za chyby penalizovány, s nimi pracuj
te tak, aby brali chybu jako běžnou
součást učení a povzbuzujte je k ne
ustále dalším a dalším pokusům.
Pomáhejme dětem hledat efektivní strategie učení – v případě, že
vidíte obtíže v přípravě do školy, roze
berte s dítětem způsob, jakým se učí,
a pomozte mu jej měnit a upravovat

dle potřeb. Základním problémem
může být neschopnost pojmenovat
a roztřídit, co je skutečně nutné se na
učit a na jaké otázky je třeba v rámci
učení odpovědět.
Pracujme
se silnými stránkami dítěte
Škola stále zrcadlí jen dílek osobnosti
a nedaří se jí ve většině případů rozví
jet děti všestranně. I kvůli tomu je část
dětí přesvědčena, že na „nic“ nemají
talent a v ničem nevynikají. Tytéž děti
ale často bývají šikovnými leteckými
modeláři, nadšenými pařany nebo
třeba domácími kuchaři. Co s tím?
Změňme především pohled dětí na
sebe samé – sebedůvěra a znalost
vlastních silných stránek jsou základ
ním předpokladem úspěchu.
Nabízím konkrétní tip: zkuste
aplikaci CO UMÍM, která je zdarma
(!) a umožňuje mapovat silné strán
ky – jednoduše nahrajete jakýkoli
úspěch svého dítěte (fotku upečené
ho koláče, vyrobeného letadýlka či
naskenovaný obrázek) a zařadíte jej
do jedné z kategorií. Postupně se vám
bude objevovat graf zvýrazňující do
minantní oblasti rozvoje. Dítě tak má
pocit, že opravdu něco umí, a získá
motivaci k dalšímu rozvoji.
Měňme svět vzdělávání
svého dítěte
Pokud nejste spokojeni se školou, věz
te, že máte možnosti, jak jí pomáhat
ve zkvalitňování služeb a vzdělává
ní, které poskytuje. Do začátku je ale
dobré si uvědomit, že komunikace je
vždy závislá na kvalitě navázaného
partnerského vztahu. Ani jedna stra
na by tedy neměla sebe vnímat jako
nadřazenou té druhé. Co můžete ve
škole ovlivnit?

Škola by měla rodiče brát jako
partnery vzdělávacího procesu –
umožnit jim přístup do školy, mít jas
ně deklarované možnosti komunika
ce s jednotlivými učiteli, poskytovat
rodičům dostatek informací. V pří
padě, že se tak neděje, promluvte si
nejlépe s ředitelem školy a navrhněte
konkrétní pozitivní změny. Jako sku
pina rodičů, máte lepší vyjednávací
pozici.
Škola by měla přistupovat ke
každému žákovi skrz jeho individuální potřeby a respektovat jej jako
individualitu – umožňovat mu vyu
žívat takové postupy a metody, které
u něj vedou k efektivnímu učení, ctít
jeho soukromí a nehodnotit jej ani
o něm nemluvit před cizími. Hovořte
o potřebách svého dítěte s jeho tříd
ním učitelem a vyžadujte ohled na
soukromí dítěte např. i při prezentaci
výsledků dětí na třídních schůzkách.
V komunikaci se školou vám může
pomoci například značka RODIČE
VÍTÁNI (www.rodicevitani.cz), která
popisuje pravidla školy, jež je otevře
ná rodičům. Škola navíc může získat
certifikát této značky, který pro vás
může mít velkou vypovídající hodno
tu. Zapojení do projektu můžete své
škole navrhnout i vy – stačí vše vy
světlit řediteli a podat mu pomocnou
ruku v úpravách, aby škola na značku
dosáhla. V současné době je v ČR více
než 600 certifikovaných škol – hledej
te tady tu svou!
A konečně ještě jedna věc, která
děti ovlivní nejspíš mnohem víc
než škola – i ve výzkumech se ukazuje, že rozhodující roli v úspěchu
hraje rodinné zázemí: hledejme
tedy cesty, jak bychom sami chtěli, aby nás někdo v dětství rozvíjel,
učil a pomáhal nám objevovat svět.
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Co je to vlastně učebnice?
Text Jiří Zelenda

Zkuste si odpovědět na otázku z titulku článku. Určitě se mezi odpověďmi objeví nejčastěji slova
jako souhrn informací nebo kompendium, které je třeba se doslovně naučit. Opravdu znamená
pojem dobrá učebnice to samé co přehled látky?

Jak vnímá učebnici Jiří Fraus,
zakladatel nakladatelství, které už
více než dvacet let vydává právě
učebnice?
Často mám pocit, že v hlavách lidí je
učebnicový nakladatel jakýsi nadše
nec, který si téměř sám učebnice píše
a vydává. Nechci s tímto názorem
polemizovat, neboť v některých pří
padech tomu tak může být. Učebnici
si může v podstatě sestavit každý uči
tel, který má dostatek volného času,
znalostí a ambic. A pokud ji chce
vydat pouze v elektronické podobě,
nepotřebuje k tomu dnes ani kapitál
na její vytištění. Nicméně jako exis
tuje rozdíl mezi lékem, který vyrábí
profesionální farmaceutická firma,
a odvarem z bylinek nasbíraných za
úplňku, existuje i rozdíl mezi učebni
cí vznikající „na koleně“ a mezi kom
plexním profesionálním produktem
skládajícím se často z mnoha součás
tí, včetně té multimediální. Moderní
učebnice je ve vyspělých západních
zemích chápána jako profesionální
sofistikovaná podpora vzdělávacího
procesu.
Podle jaké učebnice
by měl tedy učitel učit?
A to je další zavedený omyl. Učitel by
neměl učit podle učebnice. Učebnice
je pracovní nástroj žáka a učitele. Je
velmi důležitou součástí vzdělávání,
ale rozhodujícím činitelem v procesu
vzdělávání našich dětí je bezesporu
učitel. Učebnice není encyklopedie
nebo bible, ze které se při hodině
předčítá a kterou se děti učí nazpa
měť.

Moderní učebnice je komplexní
vzdělávací materiál – a to nejen na
papíře, ale dnes stále častěji v digitální
podobě –, který obsahuje vedle verifi
kovaných a pečlivě vybraných základ
ních informací úměrných věku dítěte
hlavně a zejména pracovní prostředí
pro moderní didaktické postupy. Prá
vě didaktická složka, na jejíž přípravě
se podílí tým odborníků, odlišuje kva
litní učebnici od toho, co může vytvo
řit jediný učitel, či od toho, co lze najít
(bezplatně) na internetu.
Dobrá učebnice tedy vytváří pro
středí, ve kterém by se měl pohybovat
žák v rámci výuky ve škole či mimo
ni. Taková učebnice může být nato
lik sofistikovaná, že může dokonce
připadat některým rodičům na prv
ní pohled nesrozumitelná. Jako pří
klad lze uvést učebnice pro výuku
matematiky na prvním stupni podle
metody profesora Hejného. Smysl
využití těchto učebnic dává až sám
učitel. Koneckonců také tyto učebnice
dokládají, že dobrou učebnici těžko
vytvoří jeden učitel po výuce ve ško
le. Přestože se jedná o elementární
matematiku pro primární školu, na
vzniku a pilotování této učebnicové
řady se podílely skutečně desítky lidí.
Kdo všechno se tedy podílí na
vzniku učebnice?
Především autoři, mezi nimiž jsou
špičkoví učitelé, z nichž převážná
část předává své zkušenosti i na uni
verzitách či vysokých školách. Pro
řadu z nich, zejména didaktiky, je
kvalitní učebnice úspěšná na volném
trhu vyvrcholením jejich pedagogic

ké kariéry. Velmi důležitou roli opo
nentní i koordinační zajišťují odbor
ní redaktoři, kteří vnášejí do výsled
ného díla jak své praktické zkušenosti
ze své pedagogické praxe, tak i trendy
úspěšné v zahraničí. Pokud zahrne
me dále grafiky, ilustrátory, fotografy,
animátory, programátory, režiséry,
kameramany, lektory, pilotující uči
tele a další spolupracovníky, kteří se
zapojují do práce na tvorbě učebnice
v průběhu jejího vzniku, dosahuje
celkový počet řádově desítek spolu
pracujících osob.
Jak dlouho taková učebnice
vzniká?
Od myšlenky vytvořit určitou učeb
nici až po okamžik, kdy se učebnice
ocitne na lavici či v žákově a učitelo
vě notebooku, uplynou přibližně tři
roky. Proces vzniku učebnice neza
hrnuje jen její samotnou tvorbu, ale
také čas, kdy se tvoří její koncepce,
určitou dobu rovněž trvá její pilotáž.
Počítat musíme i s několikaměsíční
lhůtou na schválení ministerstvem
školství. Schvalovací doložka se však
uděluje pouze uceleným řadám
učebnic vždy pro celý stupeň. To tedy
kromě jiného znamená naplánovat
alokaci finančních prostředků a lid
ských zdrojů minimálně na 6 až 7 let,
přičemž ekonomická návratnost celé
ho projektu může být i deset let.
Jaký vliv má na tvorbu učebnic
stát?
Málokdo ví, že vydávání učebnic
v našich zemích přešlo do soukro
mých rukou již za císaře pána v roce
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1850. Už tehdejší absolutistická mo
narchie došla k závěru, že je pro ni
levnější nechat riziko vytvoření ne
úspěšné učebnice na privátním sek
toru a naopak zlepšit úroveň vzdělá
vacích materiálů zavedením tržního
prostředí, tedy konkurence. Současný
stav se u nás (naštěstí pro naše děti)
blíží standardu ve vyspělých západ
ních ekonomikách. Stát definuje
vzdělávací cíle nebo jiné kurikulární
standardy, např. rámcové vzdělávací
programy, a pomáhá školám financo
vat pomůcky a učebnice, které potře
bují k naplnění kvalitního vzdělávání
(pozn.: Na rozdíl od ČR v drtivé vět
šině vyspělých západních zemí stát
hradí žákům učebnice i na středních
školách!). Školy tedy nakupují pouze
to, co skutečně potřebují a co považu
jí za kvalitní, a nemusí tedy používat
jednu monopolní státní učebnici.
Vzhledem k tomu, že v tržním pro
středí leží veškerá rizika na privátním
sektoru, musí být o to větší odpověd
nost státu, který učebnice financuje,
chovat se dlouhodobě stabilně a „či
telně“. Jakékoliv bezdůvodné snížení
rozpočtu MŠMT v kapitole tzv. ONIV
(ostatních neinvestičních výdajů), ze
kterého školy kromě jiných potřeb
hradí právě učebnice, znamená de
stabilizaci dlouhodobých edičních
plánů a jejich financování. Představa,
že lze ze dne na den vypovědět autor
ské smlouvy stovkám autorů, kteří si
ve školách snížili úvazky, aby mohli
na učebnicích pracovat, a propustit
redakční týmy a po pár měsících či
letech je znovu sestavit, je iluzorní.
Někteří naši ministři školství však již
v minulosti dokázali, že v naší zemi
lze přetavit iluze v realitu bez velkých
problémů. Než přešli chodbu v Kar
melitské (pozn.: sídlo MŠMT), doká
zali seškrtat rozpočty, u kterých nevě
děli, k čemu ve skutečnosti slouží.
Stále častěji však ze strany
veřejnosti slyšíme, že by žáci
neměli hledat informace
v učebnicích, ale měli by je najít
na Wikipedii nebo si je zdarma
„vygooglovat“.
V jistém ohledu jsou tyto názory
správné.
Někteří učitelé bohužel spatřují
smysl výuky v tom, že tyto přehledy
látky přepisují na tabuli či v horším

případě promítají dataprojektorem
vlastní digitální učební materiály (tzv.
DUM). V případě DUMů je absurd
ní i fakt, že řadu z nich nelze použít
digitálně, ale musí se vytisknout na
papír, pokud se mají reálně využít při
výuce. Mnohdy je role dětí při hodině
zúžena na opisování DUMů do sešitu
a jejich reprodukci při zkoušení.
Internet je obrovským zdrojem
informací. To je na jedné straně po
zitivní, na straně druhé je však pro
blém právě s nepřeberným množ

Učebnice by měla být
nástrojem dítěte při
objevování nových
znalostí a získávání
potřebných dovedností.
Absurdní v naší zemi
je ovšem to, že samy
školy nevyžadují kvalitní
učebnice, ale nutí děti
používat (a rodiče
kupovat) přehledy látky,
které se za učebnice
pouze vydávají.

stvím dat. A tento problém bude do
budoucna narůstat s tím, jak rychle
se zvyšuje celkový objem informací.
Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že
se počet hodin, které děti stráví ve
škole, za posledních sto a možná více
let nezměnil, přičemž nároky na to,
co by se děti měly ve škole naučit, se
výrazně zvýšily, je jedinou cestou do
předu zvýšení efektivity výuky prá
vě ve škole. Nekonečné vyhledávání
v nekonečném množství dat není pro
institucionální vzdělávání nejefektiv
nější cestou.
Jakou roli podle Vás hraje
učebnice ve vzdělávacím systému?

Je třeba neustále opakovat, že zásad
ním článkem systému vzdělávání
je profesionálně připravený učitel.
Učebnice může hrát důležitou roli,
nikoliv však zásadní. Význam učeb
nice poroste ve chvíli, kdy školy samy
budou chtít používat kvalitní učebni
ce a nebudou státem nuceny přivydě
lávat si vytvářením svých vlastních
materiálů. Role učitele je především
v rovině pedagogické. A jako si sám
učitel po večerech nevyrábí počítač,
mikroskop či Van de Graaffův generá
tor, neměl by mrhat svojí energií tam,
kde lze použít to, co už bylo vyrobeno
profesionálně někým jiným. Jako ab
surditu našeho vzdělávacího systému
hodnotím situaci, kdy je pod heslem
„předávání dobré učitelské praxe“
preferováno vytváření a sdílení tisí
ců elementárních digitálních výuko
vých objektů, často velmi pochybné
kvality, a přitom jsou odmítány učeb
nice předních pedagogů této země,
které představují sdílení dobré praxe
na mnohem dokonalejší úrovni.
Vytvořit kvalitní učební materiál
znamená pro učitele zcela nesmysl
ný výdej energie, kterou by měli lépe
využít na vlastní přípravu na výuku
a na její individualizaci, vyplývající
z aktuálního složení dané třídy, času
a místa užití. Je určitě správné a podle
mého názoru naprosto nutné, aby uči
telé doplňovali výuku vlastními mate
riály nebo zdroji z internetu. Vycházet
ale při výuce převážně z vlastnoručně
vytvořených materiálů je velké riziko
z pohledu naplnění cílů vzdělávání.
Přestože se u nás již utratily miliardy
evropských korun za vytvoření více
než stovky tisíc DUMů, nesetkal jsem
se zatím s jediným pedagogickým vý
zkumem, který by potvrdil to, že by se
výuka ve škole zlepšila při náhradě
kvalitní učebnice za DUMy. Zejména
rodiče by si tedy měli dobře uvědomo
vat rizika, která pro jejich děti mohu
vyplynout ve chvíli, kdy někdo vyškrt
ne učebnice ze vzdělávacího proce
su. A je jedno, zda je to populistický
politik toho času ve funkci ministra
školství nebo příliš ambiciózní ředi
tel školy. Vzdělávání nových generací
je pro budoucnost nás všech natolik
důležité, že bychom neměli připustit
experimenty na našich dětech, aniž
abychom si byli jisti tím, že to, co nabí
zíme, je lepší než to, co nahrazujeme.
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