„Tradičně se zabýváme tím, co učíme.
Stejně tak bychom se však měli zabývat
tím, jak učíme.“
John Bruer, Schools for Thought
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Recept
Rozsah záležitostí, které jsme v této úvodní kapitole probírali, nás nabádá
k tomu, abychom významně přehodnotili své dosavadní praktiky a struktury. Úmyslem této knihy však není přetvořit systém vzdělávání, jakkoli
žádoucí se to může zdát. Dokonce se ani nepokouší způsobit zásadní převrat ve výukových praktikách. Jejím cílem je dát učitelům do rukou prostředky, pomocí nichž se mohou začít ubírat nebo pokračovat tím „správným“ směrem. Propojením poznatků ze všech výzkumů uskutečněných
v oblasti mozku a socioekonomických, politických a filozofických faktorů
dostáváme soubor shodných závěrů o tom, jakou cestou se do budoucna
vydat.
Praktickým myšlenkám uvedeným v této knize můžeme důvěřovat, protože slouží mnoha slučujícím účelům. Zkrátka a dobře, jsou navrženy tak, aby
byly pro žáky co nejpřínosnější, nehledě na styl učení, pozadí a předchozí znalosti v době, kdy na schopnostech a dovednostech záleží evidentně
nejvíce. Jsou navrženy tak, aby žákům pomohly získat příslušné sociální
dovednosti, aby se stali nezávisle myslícími osobami a soběstačnými lidmi
se silným smyslem pro osobní a kolektivní odpovědnost. Následně jsou
navrženy tak, aby jednotlivcům i společnosti poskytly prostředky k vytvoření úspěšné a morálně pevné budoucnosti.
Učební principy, které stojí za těmito vysokými ambicemi – teoretickými
myšlenkami diskutovanými výše – jsou zredukovány do několika účelů
plánování. Ty vytváří podobu učebních aktivit. Účelem plánování mám
na mysli důvody, proč k učení přistupovat určitým způsobem, jaké úmysly
stojí za určitými aktivitami, jakých cílů se daná aktivita snaží dosáhnout.
Je jich sedm.
1.	Myšlení: Žáci aktivně zpracovávají data kreativním, logickým, laterálním, imaginativním, deduktivním atd. způsobem.
2.	Emoční inteligence: Naučit se řídit své emoce a dokázat je propojovat
s ostatními; rozvoj pozitivních osobních vlastností, jako například sebekontrola, a hodnot, jako například spravedlnost.
3.	Nezávislost: Žáci získávají schopnosti a dovednosti, které jim umožňují
zahájit a pokračovat v učení bez zásahu učitele.
4.	Vzájemná závislost: Žáci se učí vzájemností, která je podstatou spolupráce a základem demokracie.
5.	Multisenzorické vnímání: Žáci prožívají učení prostřednictvím několika smyslů najednou, například poslechem, pohledem a aktivní činností.

6.	Zábava: Čiré potěšení.
7.	Vyjádření: Žáci vyjadřují své myšlenky slovně či písemně, často „hrubou“ formou, což je základní součástí procesu vytváření osobního porozumění.
Rád bych jen dodal pár slov k číslu šest. Ne každé učení může být zábavné
a ani bychom se o to neměli pokoušet. Stejně tak ani učení nemusí být vždy
náročné. Učitelé často prohlašují, že dny studentů středních škol jsou často
naplněny jen sezením, posloucháním, čtením a psaním. Aby se však lidská
mysl dokázala soustředit a projevila o něco zájem, potřebuje různorodost
a odlišnost. Vyžaduje, aby učební zážitky byly různě obtížné a lehké, aktivní a pasivní, individuální a kolektivní, řízené a volné, hlučné a tiché. Mějte
tedy na paměti, že i faktor zábavy je důležitý.
Těchto sedm účelů plánování je v podstatě ingrediencemi „receptu“ této
knihy. Ve 2. kapitole doprovází každou aktivitu ve formě „tabulky“, v níž
uvádí její zamýšlený přínos. Jelikož jsou velmi explicitní, umožní vám,
abyste si vytvořili své vlastní strategie – prostě jen smíchejte tytéž základní
myšlenky a pak je dotvořte dle svých individuálních preferencí a potřeb.
Nicméně, tato teorie také uvádí, že existují další čtyři faktory, které je nutné
zohlednit.
Ty vytváří prostředí pro optimální učení. Techniky popsané ve 2. a 3. kapitole a operační systémy uvedené ve 4. kapitole budou skutečně úspěšné
pouze tehdy, budou-li tyto kontextové charakteristiky zavedeny do praxe
a každý den oživovány.
1.	Optimismus a vysoká očekávání: Lze dosáhnout vyzařováním energie,
použitím pozitivního vyjadřování a navrhováním náročných úkolů.
2.	Příjemné fyzické prostředí: Lze ho dosáhnout zajištěním dostatečného
přísunu čerstvého vzduchu ve třídě, správné ionizace vzduchu, teploty,
vlhkosti a vstupu. Dále je důležitá estetika, vůně, zvuky, vybavení a periferní učební materiály.
3.	Různé styly učení: Lze jich dosáhnout poskytováním rozmanitosti (což
je minimální požadavek), nabízením různých možností a jednáním
o učebních strategiích se žáky.
4.	Ochrana a posílení sebevědomí žáků: Lze dosáhnout zavedením základních pravidel, používáním jazyka plného ujišťování a chvály, převáděním záporů v klady a následováním veškerých dalších pravidel, které
jsou popsány v 5. kapitole v sekci „Zkontrolujte svůj vliv na sebeúctu
žáků“.

Těchto sedm účelů plánování a čtyři kontextové charakteristiky vytváří
společně jednoduchý model pro navržení a zprostředkování efektivních
učebních zážitků.

Činnosti, které budou
propojovat
Myšlení
Emoční inteligence
Nezávislost
Vzájemná závislost
Multisenzorická zábava
Vyjádření

Různé styly učení

Příjemné fyzické prostředí

Optimismus a vysoká očekávání

Sebevědomí žáků

Proč ne?
Tato sekce začínala otázkou „Proč?“ Prozkoumali jsme několik různých
odpovědí a zbyla nám otázka „Proč ne?“ Jednoduše proto, že nezačneme-li
v našich vzdělávacích činnostech dělat zásadní změny, budeme mít problémy. Britská vzdělávací politika se neubírá tím správným směrem – to nám
naznačují výzkumy z oblastí neurovědy, sociologie, antropologie, filozofie i psychologie. Co tedy můžete dělat? Začněte tím, že porovnáte svou
metodologii s předloženými důkazy. Nebraňte se v rámci mezí, které vám
vaše škola a systém vytyčí, učinit jakékoli nezbytné změny, díky nimž svou
výuku co nejvíce přizpůsobíte přirozenému procesu učení a budoucím potřebám žáků a společnosti.
Poslední slovo vztahující se k této tematice přenechám Johnu Abbottovi
a Terry Ryanovi:
„Reformy, které proběhly v 80. a 90. letech 20. století, změnily rovnováhu sil v rámci systému vzdělávání v neprospěch těch, kdo pracují
s dětmi přímo, a to, aniž by se zaobíraly vnitřní strukturou a účely
systému jako takového. Reformní politika vedla k tomu, že po starém modelu vzdělávání vyžadovala, aby pracoval efektivněji a aby
dosahoval vyšších akademických standardů. Na povrchu se možná

jeví jako velmi úspěšná, nicméně zdání úspěchu rychle vyprchává,
jakmile se na ni podíváme prostřednictvím objektivu našich současných znalostí o vzdělávání a lidském rozvoji. Tento pocit se ztrácí
ještě rychleji, srovnáme-li to, čeho naše současné systémy vzdělávání
dosahují, s tím, jaké výzvy a příležitosti se začínají v 21. století vynořovat.“188

Ano, ale…
Někdy se stane, že učitel použije techniku z této knihy, avšak jeho pokus
skončí slovy: „Zkusil jsem to, ale nefungovalo to.“ Proč to nefungovalo? Na úspěšné uplatnění myšlenek uvedených v této knize je evidentně kladeno značné množství požadavků. Dostatečně velká třída, která
umožňuje lepší uspořádání nábytku, dostatek velkoformátového papíru
a popisovacích fixů, barevné papíry, nůžky, dostatečně velký rozpočet
určený na kopírování materiálů – to jsou jen počáteční potřeby. Některé
z těchto fyzických nezbytností nezávisí na učiteli – ale spíše na rozdělení
zdrojů školám a na tom, jakým způsobem si školy tyto finanční prostředky rozdělí.
Rozhodnutí o rozdělení žáků podle jejich prospěchu a prostředí, školní
zásady chování, zda mohou žáci navštívit školní knihovnu v průběhu hodiny, zda do ní mají přístup o přestávce – veškeré tyto postupy a zásady
vytváří kulturu školy, která ovlivňuje přístupy žáků. Například je těžké
vytvořit inkluzivní třídu ve škole, která žáky rozděluje na základě sociálních tříd (pod zástěrkou „schopností“) a zvýhodňuje ty, kteří mají stoprocentní docházku, a uspořádá pro ně výlet do zábavního parku. Stejně tak
je těžké nastolit nezávislost, když jsou žáci bezostyšně podpláceni, aby se
chovali slušně, a když všechna důležitá rozhodnutí (možná kromě toho,
zda chtějí závěrečné zkoušky skládat z matematiky či cizího jazyka) jsou
učiněna za ně.
Přesto všechno tato kniha zastává optimistický názor, že dokonce i v nepřátelské atmosféře mohou jednotliví učitelé dosáhnout nemalých změn
a vytvořit důstojnou možnost k dosažení úspěchu. K tomu jsou nezbytné
zejména dvě vlastnosti, a to dovednost a vůle. Například složitá aktivita
„Tržiště“ vyžaduje určité organizační schopnosti. Uspořádání nábytku
před zahájením aktivity a vrácení nábytku na své místo po jejím ukončení
prostě potřebuje určité úsilí navíc. V rukách dovedných a ochotných učitelů, nebo přinejmenším těch, kteří chtějí něčeho dosáhnout, mohou být
tyto techniky neobyčejně úspěšné, a to i přes veškerou zjevnou nepřízeň.
Pokud vás to tedy zajímá, čtěte dál.

Signalizační karty

Cíl

Vykřikování je neslušné. V kultivovaných
společenských kruzích vaší třídy vám pomohou zbavit se tohoto nešvaru signalizační
karty.

Myšlení

*****

Emoční
inteligence

*

Samostatnost

****

(čeho má
daná aktivita
dosáhnout)

Vzájemná
závislost
Multisenzorické
myšlení

*

Zábava

**

Jasné
vyjadřování

**

Podrobnosti

(co daná aktivita
obsahuje)

Jak?
1.	Tato jednoduchá technika umožňuje žákům signalizovat jejích odpověď, a to prostřednictvím zvednutí karty nebo jejím položením na lavici.
2. 	Vytvořte karty o velikosti A5 nebo A6 a rozdejte je žákům. Pro většinu účelů se hodí tři
karty: červená, zelená, oranžová; nebo různé symboly: „fajfka“ (značka pro odškrtnutí), křížek, otazník.
3.	Jediným pravidlem je upřímnost a otevřenost.

Použití

Individuální
práce

*****

Skupinová práce
Pohyb
Mluvení
Poslech

****

Čtení
Psaní
Sledování

**

Výběr

Specifické

uspořádání
• Tyto karty mohou žáci používat k tomu,
třídy
aby vyjádřili svou odpověď na otázku:
Ano Ne
„Vím odpověď“ („fajfka“ nebo zelená karta), „Nevím odpověď“ (křížek nebo červená karta), „Nejsem si jistý/á“ (otazník nebo oranžová). Jelikož každý
žák musí nějakou kartu ukázat, je tato činnost aktivnější a účelnější než
pouhé hlášení se.

• Karty také mohou signalizovat, je-li si žák nejistý: oranžovou kartou
naznačí, že se začíná ve výkladu ztrácet; červenou kartou říká, že se
v látce již úplně ztratil! Jako dobrý příklad slouží výuka moderních cizích jazyků, kdy učitel dává pokyny, vysvětluje určitou myšlenku v cílovém jazyce nebo čte nějaký text. Jde o výborný diagnostický nástroj,
který učiteli umožňuje velmi rychle a přesně vyřešit problémy žáků.
• Karty lze taktéž použít k signalizaci toho, že žák by rád položil otázku,
že potřebuje něco vysvětlit nebo že chce něco říct – tento způsob je
vyspělejší, než když se žák jen přihlásí. Hodí se do diskusí a debat a je
interaktivnějším způsobem pro poslouchání hostujících řečníků.
• Lze je použít k namátkové kontrole porozumění – učitel může výklad
kdykoliv zastavit a požádat žáky o ukázání karet, aby zjistil, zda zatím všechno chápou, rozumí pouze z poloviny nebo nemají nejmenší
tušení.
• Signalizační karty představují způsob, jak rychle shromáždit názory
a učinit rozhodnutí a ideálně se hodí pro schůze školní rady nebo třídní schůzky (dokonce i schůze zaměstnanců).

Proč to dělat?
• Tato technika vyžaduje aktivní účast. Karty vytvářejí očekávání, že se
všichni zapojí do určitého procesu. Doslova nás prosí o to, abychom je
používali.
• Díky tomu, že všichni mají tyto karty k dispozici, jsou jejich možnosti
vyrovnané. Tato strategie navozuje pocit inkluze, a to zejména proto, že
odstraňuje bariéry v mluvení, čtení i psaní.
• Karty dávají žákům najevo, že je zcela v pořádku, pokud něčemu nerozumí, a že jsou ve škole právě proto, aby se něčemu naučili. Naznačují,
že učení zahrnuje zmatení, neporozumění a duševní boj, že tyto pocity
jsou přirozené a že nejefektivnějším učením je, jsme-li ohledně našeho
stavu mysli upřímní a zcela otevření!
• Signalizační karty především vyžadují, aby žáci přemýšleli: musí naslouchat, absorbovat, syntetizovat, propojovat, kontrolovat. Tento nástroj podporuje přirozený proces vytváření vzorců, který je cestou k internalizovanému chápání.
• Díky tomu karty posilují myšlenku osobní odpovědnosti ve vzdělávání.
• Jde o zcela demokratický postup, který přispívá k výuce občanství.

Variace
1.	Namísto karet vyzkoušejte různé signály rukama nebo například mimiku obličeje!

Žebříček
Aktivita, která se řadí vysoko u všech, kteří
používají aktivní učební strategie. Jak říká
staré známé pořekadlo: „Dvakrát měř a jednou řež.“

Cíl

(čeho má
daná aktivita
dosáhnout)

Myšlení

*****

Emoční
inteligence

*

Samostatnost

***

Vzájemná
závislost

**

Multisenzorické
myšlení

**

Zábava

*

Jasné
vyjadřování

****

Podrobnosti

(co daná aktivita
obsahuje)

Jak?
1.	Žáci se rozdělí do dvojic nebo menších
skupin.
2.	Části informací, myšlenek, obrázků nebo
výroků – cokoliv, co je pro danou látku příhodné – jsou žákům prezentovány v podobě samostatných položek, například na
kartičkách. Může jít například o příčiny
druhé světové války, obrazy Van Gogha,
důkazy o globálním oteplování, vědecké
objevy 20. století.

Individuální
práce
Skupinová práce

****

Pohyb
Mluvení

*****

Poslech

****

Čtení

**

Psaní
Sledování

*
(variabilní)

Výběr

Specifické
3.	Vysvětlete kritéria pro rozpoznávání rozuspořádání
dílů mezi těmito položkami (například
třídy
„Jak důležité jsou tyto objevy s odstupem
Ano Ne
času?“ nebo „Které objevy byly ty nejzásadnější?“). Skupina následně debatuje
o relativních přínosech jednotlivých položek a řadí je na základě daného kritéria. Nejsnazší je, lze-li s položkami na lavici nebo na podlaze
hýbat.

4.	Jakmile žáci cvičení dokončí, výsledky můžete porovnat s celou třídou
a prodiskutovat je.

Použití
• Uplatnění této aktivity je možné v jakémkoli předmětu, kde je nezbytné rozhodovat mezi více možnostmi.
• Sestavování určitého žebříčku je procesem rozhodování; může posloužit jako rozhodovací nástroj mezi různými návrhy, například kam se
vypravit na exkurzi. Je praktickou alternativou hlasování.

Proč to dělat?
• Sestavování žebříčků je akademickým cvičením; výměnou názorů procvičují žáci přemýšlení a dosahují porozumění klíčovým bodům a konceptům. Díky tomu dochází spíše k hlubokému než povrchovému učení.
• Jde rovněž o demokratické cvičení, které podněcuje debaty, naslouchání
druhému, nacházení kompromisů a shody názorů.

Variace
Sestavování žebříčků se může lišit, například…
1. Seřaďte všechny položky od nejoblíbenější po nejméně oblíbenou.
2. Zvolte tři nejdůležitější položky.
3. Určete první dvě a poslední dvě položky.
4.	Žebříček může mít podobu pyramidy (jedna položka představuje vrchol, na další úrovni se nacházejí dvě položky, na další tři položky atd.)
nebo kosočtverce.
5.	Jakmile původní dvojice dokončí sestavování svých žebříčků, můžete
uplatnit aktivitu „Čtveřice“ (str. 143).

Přemýšlejte o tom
Čím více se od žáků žádá, aby se starali sami o sebe, tím více potřebují
jasný přístup a schopnost reflexe. Získají je pouze tehdy, když je budete
povzbuzovat, aby dlouhodobě přemýšleli sami za sebe. Předkládám několik návyků, které je dobré si osvojit:
1.	Osvojte si zvyk klást otázky s otevřeným koncem, například: „Co
když…?“; „Proč si myslíš…?“; „Kolik způsobů…?“; „Máš představu
o…?“; „Proč ne…?“.
2.	Požádejte žáky, aby třídě vysvětlili věci za vás, například: „Může nám
někdo říct, jak…?“; „Kdo dokáže předpovědět, co budu říkat teď…?“;
„Kdo může vylepšit to, co jsem právě řekl…?“.
3.	Vyzvěte žáky, aby vám kladli otázky – neformálně nebo pomocí technik
jako „Horké křeslo“ (str. 221) či „Papírové kolo“ (str. 202).
4.	Vysvětlete jim rozdíl mezi otevřenými a uzavřenými otázkami – a sugestivními, zjišťovacími, řečnickými a drzými otázkami!
5.	Nechte žáky, aby vás vyzkoušeli z daného tématu prostřednictvím neformálního kvízu, písemného testu nebo metody „Porazte učitele“ (str.
75).
6.	Přesměrujte otázky položené vám na ostatní žáky. „Kdo nám může pomoct s touto otázkou?“ Použijte „Signalizační karty“ (str. 86), abyste se
ujistili, že se každý zapojí.
7.	Když třídě položíte otázku, poskytněte každému „minutu na přemýšlení“, než požádáte o odpovědi. Nebo jim dejte dvě minuty na „hovor“ ve
dvojicích.
8.	Na konci každé hodiny si vyhraďte pět minut a proberte, do jaké míry
byly splněny vzdělávací cíle a do jaké míry se dosáhlo pokroku směrem
k dlouhodobějším cílům (dokdy se dostanete ke konci daného tématu
nebo učebního plánu).
9.	Stále přidávejte termíny do veřejné slovní banky technických pojmů
(velká nástěnná tabulka nebo klíčová slova zobrazená na kartách po celé
třídě) a trvejte na jejich použití ve všech otázkách a odpovědích. Bojujte
s ledabylým jazykem tak, že žáka vyzvete, aby to řekl znovu a používal
při tom přesnou terminologii. Pravidelně testujte znalost žáků v oblasti technických termínů: použijte „Bingo“ (str. 77), „Paměťová deska“
(str. 134) nebo „Slovní tenis“ (str. 175).
10.	Formujte sami používání odborného jazyka. Zahrnujte klíčová slova do
své pravidelné mluvy.
11.	Zkontrolujte celkovou rovnováhu mezi způsoby své mluvy. Řekl jste
něco, co žák mohl říct stejně dobře: například klíčové body, instrukce,
další úkol, domácí úkoly, shrnutí učení…?

12.	Sami formujte použití reflexe a sebehodnocení. Veřejně hodnoťte kvalitu výuky před žáky nebo společně s nimi.
13.	Přimějte žáky, aby oznámkovali vzorové odpovědi, které jste napsali,
nebo anonymní práci jiných žáků. Mohou to udělat samostatně nebo ve
dvojicích.
14.	Přimějte žáky, aby s vámi vypracovali hodnoticí kritéria dříve, než
budou práce oznámkovány. Srovnejte je s úrovněmi národních osnov
a zkoušek. Zeptejte se: „Co bude zkoušející hledat?“
15.	Rozdejte několik prací a požádejte žáky (individuálně nebo v malých
skupinách) o jejich zařazení podle toho, jak splňují hodnoticí kritéria.
16. Ohodnoťte práci veřejně. Umístěte práci na projektor nebo velký monitor, aby všichni viděli, a ukažte jim, jak známkujete. Komentujte a vysvětlujte, co se děje ve vaší hlavě, když se zabýváte hodnocením.
17.	Přimějte žáky, aby si navzájem pravidelně vytvářeli testovací otázky.
Organizujte testy ve dvojicích / skupinách / v rámci celé třídy nebo
použijte „Slovní fotbal“ (str. 173) či „Géniové“ (str. 132).
18.	Rozdělte třídu do malých skupin a uložte každému jiné hodnoticí kritérium. Dejte každé skupině stejnou práci a požádejte žáky, aby ji hodnotili pouze pomocí svých kritérií. Pak uspořádejte otevřenou diskusi nebo
zformujte „Promíchané skupiny“ (str. 156), abyste společně zhodnotili,
co se rozumí normami a přísností, a diskutovali o tom.
19.	V konverzacích jeden na jednoho ve třídě se ujistěte, že dáváte podnět
k okamžité reflexi (pomocí otevřených otázek) a přísnosti (s odkazem
na technické pojmy a kritéria hodnocení).
20.	Použijte „reflexi pro forma“ v přestávkách v rámci bloku vyučovacích
hodin. Na konci každého učebního kroku musí žáci přemítat a zaznamenávat, co zjistili o tématu a co se dozvěděli o učení. Tento krok musí
žáci dokončit ke spokojenosti učitele předtím, než se přesunou do další
fáze.
21.	Na konci práce použijte sebehodnoticí listy s důrazem na „Příště
budu…“
22.	Používejte vizuální zařízení pro posouzení výkonu a kvality a nastavení dalších osobních cílů, například lineární grafy, stupnice, metry, grafy
s vrcholy, cíle se soustředným kruhem, terče.
23.	Použijte „Hodnotové kontinuum“ (str. 170) nebo „Střed vesmíru“ (str.
88), abyste podnítili žáky k osvojení zvyku činit osobní úsudek a říkat
své názory veřejně.
24.	Přimějte žáky, aby identifikovali volbu, kterou provedli (a následky,
které tak vytvořili) při hodinách nebo v úkolech. Vyzvěte je, aby je nakreslili jako časovou osu nebo vývojový diagram s větvemi, které ukazují alternativní postupy. Nastolte myšlenku, že život je řada okamžitých možností a že se staré vzorce chování a práce mohou porušit.

