Podněty z pedagogiky C. Freineta


2. Základní principy pedagogiky C. Freineta

V prvním díle seriálu jsme nahlédli do školy ve Vence. Učitelky tam pokračují v naplňování a rozvíjení základních myšlenek pedagogiky C. Freineta. Byly vám popsané postupy učení něčím sympatické? Jsou v něčem podobné těm vašim? Nebo si říkáte, že to u nás není možné?

Zkusme být otevření dalším námětům, mj. proto, že k naplňování požadovaných změn v našem školství stále ještě podle mého nemáme dostatečnou zásobu funkčních cest (postupů, strategií, metod, technik, nástrojů).

Se životem a pedagogikou C. Freineta se můžeme podrobně seznámit v česky psaných publikacích, např. v práci S. Štecha: Škola stále nová (Praha 1992) a v práci K. Rýdla: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti (Brno 1994). Souhrnný text nazvaný Pedagogika C. Freineta a jeho techniky ve škole od slovenské autorky A. Douškové nalezneme v časopise Komenský (2004, č.5). Uveďme proto jen několik vybraných informací.

C. Freinet (1896–1964) byl francouzský učitel a reformátor, aktivní člen hnutí Nové výchovy, jehož ideálem byla moderní škola orientovaná na dítě, na život a na aktivní metody učení. Hlásil se např. k J. J. Rousseauovi či k M. Montessoriové. V roce 1920 začal učit v malé venkovské škole, kde mj. hledal, jak lépe učit děti číst a psát. Své myšlenky a zkušenosti sepisoval a prezentoval. V roce 1935 založil již zmíněnou školu ve Vence, výjimečnou nejen obsahem a organizací učení, ale i svou architekturou. Po 2. světové válce, v roce 1947 založil ICEM (Institut de l´École Moderne). O deset let později byla založena další organizace podporující a dále rozvíjející myšlenky C. Freineta ve světě: FINEM (Fédération Internationale des Mouvements de l´École Moderne). ICEM i FIMEM jsou aktivní dodnes.

Školy C. Freineta jsou řazeny mezi alternativní pedagogické systémy, podobně jako školy např. waldorfské, školy M. Montessori či Daltonský plán. Alternativy jsou většinou v zájmu vymezené skupiny lidí. Tak i školy C. Freineta dnes tvoří docela malé procento celkového počtu všech existujících škol. Širší veřejnost mohou odrazovat např. přílišnou odlišností od filozofie a podoby tradičních vzdělávacích institucí nebo příliš úderným hájením správnosti své cesty. Např. v centru ICEM, v Nantes ve Francii najdeme v současnosti pouze jednu školu C. Freineta. Na dalších a dalších školách v Nantes však působí jednotliví učitelé, kteří také naplňují základní myšlenky pedagogiky C. Freineta nebo se nechávají inspirovat podněty, které tato pedagogika nabízí. Je nesporné, že zmíněné alternativy fungují dobře především jako celý systém. Podle mého je však i možné a smysluplné, máme-li jasně formulované cíle, si ze systémů vybírat a nechávat se inspirovat při hledání a tvorbě cesty vlastní.

Jak aktuální stav pedagogiky C. Freineta vidí současní představitelé ICEM? O co vlastně podle nich dnešní pedagogové ve školách C. Freineta usilují? Jsou jejich cíle podobné našim? 
Základními principy pedagogiky C. Freineta podle ICEM (www.freinet.org./icem/) jsou:
	Vyjadřování (exprese) a komunikace 

Pokusné zkoumání 
Spolupráce
Individualizovaná práce
V uvedených principech můžeme uvidět hodně společného s našimi požadavky na proměnu školy a výuky v ní. Uvedené principy bude však potřeba dále rozklíčovat a hledat další příbuzné pojmy.

Co se rozumí v ICEM pod principy vyjadřování (exprese) a komunikace?
Propojením principů vyjadřování a komunikace C. Freinet podle ICEM pevně spojuje školní a běžný život žáků.

Vyjadřovací a sebevyjadřovací aktivity dítěte nacházejí své místo v celém životě třídy a motivují jej k učení: během ranních setkání, kde se dítě dělí ve skupině o své zkušenosti, otázky a objevy z prostředí mimo školu, při psaní volných textů, během uměleckých a tělesných výrazových aktivit (kresba, divadlo, tanec, hudba, atd.), v rámci kooperativních činností. Komunikační aktivity umožňují dát opět psanému i mluvenému jazyku jeho prvotní funkci. Dovolují také, aby vyjádření žáků byla sdílena ve skupině.

Základními metodami a technikami, nástroji vyjadřování a komunikace jsou podle ICEM v současné škole C. Freineta školní korespondence, školní časopis a nové komunikační technologie. Školní korespondence vytváří vztahy mezi jednotlivci, skupinami a třídami díky různým podporám jako je papír, video, Minitel, fax, Internet, atd. Školní časopis vytváří autentické vazby mezi dítětem a jeho vnějším prostředím. Dítě i skupiny se jeho prostřednictvím mohou všestranně vyjadřovat a komunikovat (volné texty, obrázky, pozorování, debaty, atd.). Současná škola C. Freineta řadí mezi své nástroje učení i nové komunikační technologie. Využívá fax, který umožňuje okamžitou komunikaci a přenos, Internet, který dovoluje komunikaci na mezinárodní úrovni v mateřském i cizím jazyce, s dětmi i dospělými, a rychlé šíření a získávání informací. 

Za velmi cenné považuji to, že pedagogika C. Freineta k naplňování uvedených principů nachází a ověřuje konkrétní postupy, strategie a metody a nebrání se vývoji. Funkční metody a techniky k využívání a rozvíjení jazyka jako nástroje vyjadřování a komunikace u nás nabízí např. program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Pedagogika C. Freineta využívá záměrně co nejširší škálu vyjadřovacích a komunikačních prostředků, tj. obraz, pohyb, gesto atd., což je důležité nejen v podmínkách mateřské a primární školy. Vedle vyjádřeného obsahu má v pedagogice C. Freineta velký význam také forma, tj. myšlenka je dopracovaná i do formy, obraz zarámován, básnička vytištěna v knize. Vzniká tak dílo, které neslouží „jen“ dalšímu učení, ale je výsledkem práce, např. součástí časopisu, který budou číst další čtenáři. Tak se práce stává smysluplnou pro dítě i pro skupinu. 

Výzvou pro naše učitele může být hledání nových cest využívání školní korespondence k vyjadřování a komunikaci žáků. Jejím prostřednictvím se děti nejen učí číst a psát, vyjadřovat a komunikovat, ale také si touto cestou vyměňují texty a materiály k učení a také se otevírají okolnímu světu, stávají se jeho součástí, síťují se. 

Nejznámější u nás z uvedených nástrojů vyjadřování a komunikace jsou asi školní časopisy. Díky charakteru u nás šířené soutěže (www.mujnet.cz) se však posiluje jiný význam školních časopisů, než zamýšlel C. Freinet. V soutěži jde více o porovnávání a prezentaci škol prostřednictvím školního časopisu, jejichž důsledkem je ale např. i to, že časopis vytvářejí a upravují víc učitelé než žáci. Časopis ve škole C. Freineta je pracovním nástrojem k učení se čtení a psaní, nástrojem k vyjadřování se slovem a obrazem, nástrojem ke komunikaci žáků mezi sebou a mezi dalšími osobami. 

Soudě podle zkušenosti ze školy ve Vence, není nejnovější technika přijímána automaticky, své místo ve výuce si musí budovat a obhájit. Ve škole ve Vence např. stále používají starou tiskárnu. Pracnost spojená s jejím užitím vede podle učitelů k hlubokým prožitkům z tvorby, vzájemné pomoci žáků a k důkladnějšímu vybírání a zpracovávání textu, který za vytištění stojí a který se neztratí v záplavě mnoha dalších i nedokončených textů. 
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