Jak učí (tedy učil) Standa Červenka III. část


Jako bych slyšel další námitku – „Copak to jde, aby se děti chtěly samy z vlastní vůle učit?“ 

Odpovím otázkou – „A proč by to nemělo jít?“ Vždyť touha po poznání je naprosto normální lidskou vlastností. Úzce souvisí s běžnými, ba dokonce primárními lidskými potřebami. Smutnou skutečností je ovšem také, že řadu primárních, ba i biologických potřeb škola nejen trestuhodně nevyužívá, ale dokonce v některých případech brání jejich uspokojování. Vezměme jen kupříkladu striktně vymezenou dobu, která je ve škole stanovena pro přijímání potravy, odpočinek a, což považuji za doslova odstrašující příklad, pro příjem a výdej tekutin! 

Pro naši práci potřebuji, aby moji žáci mohli být plně soustředěni na práci, mohli se skutečně koncentrovat na někdy mimořádně náročné problémové úlohy. Pokud moje paměť neklame, právě stav, kdy nejsou uspokojeny základní fyziologické potřeby, takovému soustředění brání.

Takže v naší třídě máme zavedeno pravidlo, které každému žákovi dovoluje, necítí-li se dobře, je-li unaven a pod., na libovolně dlouhou dobu opustit třídu. Stejně tak může na chodbu odejít i žák, kterému se již podařilo plně pochopit problematiku daného úkolu nebo je o poznání dříve hotov než ostatní. Výše uvedených možností však děti využívají zřídkakdy, snad jen na počátku školního roku. Ale to se spíše chtějí přesvědčit, zda to myslím opravdu vážně. Jinak se většina žáků snaží „být u toho“, chtějí se zapojit do práce, protože ta je pro ně o mnoho zajímavější, než třeba odpočinek mimo učebnu.

A učení z vlastní vůle? Ale samozřejmě, žáci však musí být přesvědčeni, že to, čím se právě v daný okamžik zabývají, má pro ně a pro jejich další život smysl! A pokud tomu tak je, pokud skutečně zjišťují, že to, co získají při vyučování, bude potřebné v jejich další práci, dalším studiu, že jim to opravdu pomůže orientovat se v dalším životě, pak není jediného důvodu, proč by se neměli učit dokonce s radostí. A nám pak pomáhá ještě dobrovolnost při naší práci, protože žáci se mohou v některých případech rozhodovat, co se budou učit, případně zda se vůbec budou učit. A především nám pomáhají pochvala a motivace!

V našich školách se nám během let podařilo vypracovat důmyslný systém způsobu motivace negativní, takže jsme doslova cílevědomě zlikvidovali žákovskou aktivitu, potlačili tvořivost a samostatnost, vypěstovali u dětí negativní vztah ke škole. Přitom není nic snazšího, než využívat toho, co motivuje daleko více, tedy pochvaly.

Jak už jsem uvedl, důležitou motivací je především stav, kdy žák cítí konkrétní prospěšnost dané problematiky pro svůj vlastní rozvoj. Velice účinnou motivací je také očekávání pozitivního výkonu dítěte. Žák musí nabýt přesvědčení, že učitel je soustředěn především na jeho dobrý výkon, že takový výkon zcela samozřejmě očekává, protože je přesvědčen o žákových schopnostech. Neorientuje se tedy na žákovu chybu, jak je, bohužel, zvykem ve většině našich tříd.

Jistě, i u nás se žák dopouští chyby, dokonce děti chybují velice často. Vždyť nezřídka řešíme velmi náročné úkoly problémového charakteru. Ale chyba je naprosto přirozenou součástí naší práce. A jako taková nám dokonce pomáhá. Kupříkladu vyvarovat se dalších omylů při řešení nebo k dokonalejšímu pochopení učiva všemi žáky.

Velice účinný je rovněž skupinový tlak, každý žák chce svou prací pomoci svým kamarádům a přičinit se tak o to, že právě oni společně zvládnou svoje úkoly stejně rychle a správně jako ostatní. Tvořiví žáci, kteří navíc nepracují pouze sami pro sebe, ale své schopnosti dají k dispozici skupině, jsou ostatními kladně hodnoceni a získávají v kolektivu neformální oblibu. To je skutečný kontrast s „tradičními“ vztahy ve třídě, kdy nejlepší žáci , pracující ovšem pouze pro sebe, jsou nezřídka ostatními podezíráni ze snahy zalíbit se učiteli a jako takoví spíše odmítáni.

Je však třeba, abychom neustále kontrolovali, není-li ve třídě někdo, komu dělá problematika učiva neúměrné problémy.Žák, který by opakovaně pociťoval svoji neúspěšnost, neschopnost zapojit se do práce a přispět tak svým podílem k činnosti ostatních, by mohl nabýt dojmu, že na školní práci nestačí. To pak snadno způsobí ztrátu zájmu, vyvolá sebepodceňování a skupinový tlak by mohl působit negativně. Vždyť my chceme, aby učivo skutečně pochopili všichni žáci a pak také, aby každý ve třídě mohl nejméně jednou denně pocítit úspěšnost.

A rozhodně bychom neměli my, učitelé, zapomenout svým dětem vždy poděkovat za dobrou práci či spolupráci.

Vraťme se ještě na chvilku k dobrovolnosti, o níž jsem se v předchozím odstavci zmiňoval. V současné době je právě tohle jeden z velice významných aspektů angažovaného učení. V pravomoci učitele je v souladu se stávajícími předpisy možnost až 30% úpravy tematického plánu svého předmětu. všeobecně je tato možnost využívána především k redukci učiva. Já však, pokud nechci, aby si moji žáci stěžovali na nedostatek práce, musím spíše látku přidávat. Pak ovšem se někdy zabýváme problematikou, která přesahuje rámec nejen osnov našeho oboru, ale i obsah našich učebnic. V odůvodněných případech tedy používáme při práci i jiné publikace, včetně vysokoškolských učebnic. Pak občas dětem oznámím, že právě tohle není vlastně pro ně určeno, a vyzvu je, aby si samy rozhodly, zda se vůbec chtějí něčím takovým zabývat. Učit se mohou pouze dobrovolníci, ostatní mají povoleno odpočívat nebo, jak jsem už uvedl, mohou opustit třídu. Až na výjimky spočitatelné na prstech se všichni okamžitě pustí do práce a chtějí ukázat, že bez problémů zvládnou kupříkladu to, co dělají studenti na gymnáziu. A pokud si vzpomínám, v takovém okamžiku třídu neopustil ještě nikdy žádný žák!

Ve stejném duchu si zadáváme i domácí úkoly, pokud už je vůbec zadáváme. Přiznávám, že jsem spíše odpůrcem domácích úkolů a domácí žákovské přípravy vůbec. Jsem přesvědčen, že žák by se mimo školu prakticky vůbec neměl učit, my bychom přece měli všechno zvládnout během vyučovací hodiny! Samozřejmě, pokud si chce žák z vlastní vůle svůj obzor rozšiřovat, tím lépe. Pokud my už tedy domácí úkol zadáváme, v žádném případě nesmí jít o bezduché opisování nebo práci, která bude časově neúměrně náročná.Naopak, naše úkoly vyžadují obvykle sice intenzivní, ale pouze krátkodobé myšlení. Jeden složitý vzorec, doplnění komplikované rovnice, objasnění důležitého vztahu atd. A moji žáci mají ještě navíc čtyři možnosti:
	Vypracovat jednoduchou variantu domácího cvičení.

Vypracovat náročnou problémovou variantu.
Vypracovat obě varianty, lehkou i obtížnou.
Nevypracovat domácí cvičení vůbec (pochopitelně naprosto beztrestně).

Při jedné besedě mi jistá kolegyně svěřila, že něco podobného zkusila také. Její snaha o experiment skončila však fiaskem. Žáci, kteří domácí úkoly vypracovávat nemuseli, je v drtivé většině opravdu nevypracovali. Ostatně se jim ani moc nedivím, není vyloučeno, že bych v jejich věku a hlavně s jejich zkušenostmi jednal obdobně. U nás je však takové zadávání domácích úkolů organickou součástí celého angažovaného učení. Pokud bych chtěl využít některý z aspektů izolovaně, pravděpodobně by výsledek příliš povzbudivý nebyl.

RNDr. Stanislav Červenka

Zdroj: Červenka, Stanislav: Jak učí Standa Červenka. Učitelský list 9/92, str. 1





