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1.4 Komunikace učitele k obsahu učiva

Pro žáka je důležité, aby významům obsahu učiva porozuměl, aby je zabudoval do svých kognitivních struktur a v případě potřeby je dokázal aktivovat. Zabudování poznatků žáka do kognitivních struktur znamená, že vědomost se „přesune“ z krátkodobé paměti do dlouhodobé paměti. (Petty,
1996)

Srozumitelnost projevu učitele

Společným požadavkem na mluvenou i písemnou formu komunikace učitele se žákem je srozumitelnost pro žáka. Učitel musí vzít v úvahu, komu jsou určena jeho slova. Jací žáci sedí ve školní lavici. Sociální a kulturní zázemí žáků, mentální a komunikační schopnosti žáků jsou různorodé. A setkáváme se u nich také se syndromem „esemesek“ (psaní krátkých zpráv místo telefonování) a syndromem „jazyka ulice“. I jejich důsledkem je malá slovní zásoba a kultura holých vět, nespisovnost, vulgarismy.
     Při výběru slov, v odborné terminologii, definicích, náročnějších jevech pomáhá k pochopení opis, příklad, parafrázování, sumarizace. To, co učitel říká k obsahu učiva, musí mít logickou strukturu a chronologii, musí vycházet z aktuálních poznatků a zkušeností žáka.
     Při písemné komunikaci učitel dosáhne srozumitelnosti úpravou psaných záznamů: čitelnost, strukturovanost, přehlednost, barevnost. Při psaní na tabuli pomáhá uvědomění si specifika z našeho kulturního prostředí: čtení zleva doprava. Této skutečnosti by se mělo podřídit směrování postupného dopisování záznamů na školní tabuli.

Od monologu k dialogu

Z hlediska komunikačních forem má mluvené slovo učitele charakter monologu nebo dialogu. Monolog učitele tvoří až čtvrtinu vyučovací hodiny. Zpravidla platí pravidlo: čím vyšší stupeň školy, tím je monolog učitele častější a trvá déle. Monolog se využívá především při výkladu učiva a u takových témat, kde je mnoho faktografi e (Gavora, 2003).
     Zkušený učitel se snaží svůj monolog „dialogizovat“. Téměř každá oznamovací věta se dá zformulovat jako otázka. Dialogem učitel předchází uspání žáků. Otázkami získává zpětnou vazbu, zda žáci rozumějí a přemýšlejí. Rizikem při dialogu bývá snaha žáků dlouho diskutovat o tom, co se
už obsahu učiva vůbec netýká. Pak se může stát, že učitel ztratí „svou niť“ původního záměru. Jednou z možností, jak tomu předejít, je příprava učitele, o níž jsme již mluvili. Kognitivní struktury v mozku žáka si můžeme představit jako skříň se zásuvkami. Žák má v každé zásuvce nějaké poznatky
a zkušenosti. Porozumění tomu, co učitel řekl, znamená, že žák ví, do které zásuvky má novou informaci uložit. Při dialogu s učitelem (jiným žákem) žák přemýšlí mnohem víc než při monologu učitele. Při otázce je žák nucen hledat tu správnou zásuvku. Při otázkách, podnětech s vyšší kognitivní náročností musí otevřít více zásuvek. Až když objeví souvislosti, dokáže učiteli odpovědět správně.

1.4.1 Bariéry v komunikaci

Bariéry v komunikaci mohou zabránit nebo zkreslit porozumění významu. Nedochází pak ke správnému a přesnému porozumění. Bariéry v komunikaci dělíme na interní a externí.
     Interní bariéry souvisejí s osobností vysílatele nebo příjemce informace. V našem případě jsou to učitel a žák, žáci. Může to být rychlé mluvení, tiché mluvení, ráčkování, používání slov, kterým příjemce informace nerozumí.
     Externí bariéry se vztahují k vnějšímu prostředí. Může to být šum, hluk způsobený samotnými žáky, hluk z ulice. Nesprávné osvětlení může způsobit, že si žák informaci ze školní tabule napíše do svého sešitu chybně. Při benevolentnějším přístupu učitele se můžeme setkat s takovým uspořádáním lavic ve třídě, které brání pohybu učitele mezi žáky. Brýle s tmavým sklem
znemožňují oční kontakt a my již víme, že mezi učitelem a žákem se komunikace
uskutečňuje také očima.

CVIČENÍ
Zamyslete se nad komunikačními bariérami z vlastních zkušeností
Jaké interní a externí bariéry brání porozumět výpovědi učitele podle vašich zkušeností?
Souvisejí interní bariéry, se kterými se v praxi potýkáte, více s osobností učitele, nebo žáka?
Navrhněte, jak tyto bariéry v komunikaci odstranit.

Bariéry v komunikaci učitele

Autorka pracovala dva roky na výzkumu komunikace a různých aspektů komunikace na osmiletých gymnáziích ve třech městech. Výběrový soubor tvořily tři třídy a jejich šest učitelů. Výsledky z výzkumu byly shrnuty v dizertační práci (Mešková, 2007). Bylo použito spektrum metod, díky čemuž byl zachycen obraz různých aspektů školní reality. Z interwiev se žáky vybíráme jenom tu část, která se týká porozumění výpovědi učitele a bariér v jeho komunikaci. Možná vás některé komentáře žáků z následujícího textu, uvedené v uvozovkách, trochu překvapí.

Faktory podporující porozumění významu
• Přehledné strukturování obsahu učiva, které žákovi usnadňuje orientovat se v informacích.
• Jasnost, srozumitelnost verbálních formulací, jejich přiměřenost úrovni žákova myšlení, které žákovi pomáhají pochopit významy. Žáci tyto faktory pojmenovali jako polopatistické formulace.
• Přiměřenost užívání mimojazykových prostředků. Přiměřená síla hlasu, intonace, dostatečně dlouhé přestávky v řeči.
• Srozumitelnost kontextu výpovědi učitele. To platí zejména o otázkách učitele, pokud nezformuluje otázku celou větou.

Faktory oslabující porozumění významu
• Asociační „skoky“ učitele, jestliže žák má souběžně psát poznámky.
• Terminologická neadekvátnost. Žáci často učitele podezírají, že používá náročnou terminologii záměrně. (Interpretace žáků: „Používá příliš složité větné konstrukce! Kdybych chtěl porozumět, co mi konkrétně řekl, musel bych si to nahrát a se slovníkem cizích slov a s filozofickým slovníkem
a s nevím jakým slovníkem, bych si to musel překládat tak, abych to pochopil.“, „Chce ukázat, jak je moudrý!“)
• Neadekvátní práce s paralingvistickými prostředky: slabý a tichý hlas, monotónnost
při nevýrazném řečovém projevu. (Komentář žáků: „Potichu si hodinu odsedíme.“) Za bariéru v komunikaci učitele považují žáci i rychlé tempo řeči a krátké přestávky v řeči. Žáci jsou pobouřeni („Kdo to má stíhat?“).
• Nesrozumitelnost kontextu výpovědi učitele. Zejména v situaci, kdy učitel svým stylem vyučování a přístupem k žákům neumožňuje žákům ptát se. (Komentář žáků: „A kdo má vědět, co tím myslí?“) (Mešková, 2007).

Ilustrace k větným konstrukcím verbálního projevu učitele
Situace v hodině: Po analýze přečteného díla otevřela paní učitelka se žáky diskusi na téma vnímání současnosti. Po několika minutách se otázka určená žákům vrátila paní učitelce v trochu jiné podobě:
Ž: „Já bych se chtěl ještě zeptat vás, paní profesorko, jak vy, nejstarší a nejzkušenější člověk v této třídě, jak vy vnímáte tuto dobu? Je to lepší, nebo horší?“
U: „No jo. Pokud mám já říct svůj nějaký osobní názor, tak já tuto dobu vnímám ambivalentně, i tak, i tak. Já si myslím, že když chceš znát výšky, musíš znát i hloubky. A myslím si, že každá doba, prostě můj názor, zda se narodíš během války, zda se narodíš ve středověku, ehm, musíš mít nadhled nad svým životem, ale s něčím, takto, vyjadřuji svůj názor, jo? A myslím si, že kdybych měla znát pouze jeden extrém, asi by to nebylo dobré. Myslím si, že život každému z nás nabízí oba extrémy, takže já jsem ráda, že existují, i ten, i ten. No ale, vrátíme se k tématu.“
Ž: „Vy jste nepochopila mou otázku!“
U: „Ano? Tak ještě jednou ji zkus!“
Ž: „Kdy to bylo pro vás lepší, například. Když, když jste byla ještě mladá…“
U: „Dobře. Já ti říkám, že pro mne kdy to bylo nejlepší, pro mne je těžko říct. Neboť i když jsem byla, protože i když mi bylo jako vám, když jsem se těšila na stužkovou, ale na druhé straně mám teď svá pozitiva, vnímám pozitiva svého věku, která budete i vy vnímat, až budete v mém věku. Asi tak. I když to teď tak nevidíte. My jsme tehdy, když jsem se já připravovala na stužkovou, už pomalu ve dvaceti jsme se považovali za staré. Takže je to pochopitelné, i tento pohled. Vše je relativní. No ale asi si to nemysleli tito autoři 20. století a já jsem nepřežila žádnou válku. Kdybych nějakou prožila, nebo nějakou hrůzu, nebo určitě jsou nějaké, chválabohu můžu si zaklepat (klepe opravdu), nějaké takové větší tragédie, ale… Vlastně ten koloběh života, to se vlastně učíme i v literatuře, i v takových literárních dílech, že ten koloběh života je jednou i tak, jednou tak. Jo? Ale prostě asi jsou jiné věci, které, které jsou důležitější. Právě vědět, umět se k tomu postavit a umět si říct, že to nikdy není
tak, aby to nebylo i horší. A nikdy nebylo tak dobře, aby to nemohlo být i lepší.“
(Z protokolu doslovného přepisu záznamu vyučovací hodiny v roce 2004, dosud
nepublikováno.)

CVIČENÍ
Otázky k ukázce
Porozuměli jste paní učitelce bez obtíží?
Všimněte si obsahu výpovědi paní učitelky. K čemu se vztahuje? (Skryté kurikulum
učitele.)


