Podněty z pedagogiky C. Freineta


5. Individualizovaná práce

Od návštěvy školy ve Vence jsme postupně došli k poslednímu z principů pedagogiky C. Freineta, kterým je podle ICEM princip individualizované práce. Úzce souvisí s předešlými, tj. s principem vyjadřování (exprese) a komunikace, principem experimentování a principem spolupráce.

Individualizovat učení znamená ve škole C. Freineta adaptovat proces učení na individuální charakteristiky a potřeby každého jednotlivého žáka. Každý žák potřebuje ke svému učení např. určitý čas, tempo, rytmus, specifickou pomoc. Individualizací učení je dítě vedeno k odpovědnosti za své učení a k autonomii. Individualizace učení mu umožňuje být aktérem a autorem svého učení. Dítě si postupně organizuje svou práci. Plánuje, vybírá pomůcky, vytváří situace, zkoumá je a činnosti a výsledky svého učení hodnotí. Uvědomuje si své kompetence a potíže, aby si mohlo dávat další cíle. K tomuto způsobu učení jsou nutná jasná pravidla a jejich naplňování. Ani individualizované učení se v některých etapách neobejde bez spolupráce a pomoci učitele a skupiny. Učitel pomáhá podle potřeby dětem ve výběru cílů a nástrojů učení, v procesu učení a hodnocení a udržuje soulad mezi individuálními a skupinovými projekty. 


Jakými konkrétními nástroji je dosahováno odpovědnosti a autonomie žáka? 

V individualizovaném učení dítě potřebuje dostatečnou zásobu studijních a pracovních materiálů. Školy C. Freineta mají pro tuto cestu zásobu programovaných autokorektivních nástrojů v podobě knih, kartoték, sešitů a počítačových programů. Děti využívají slovníky, rejstříky apod. Školy se vybavují magnetofony, videi, počítači. Jsou vydávány časopisy různých zaměření a pro jednotlivé věkové kategorie. I když si i učitelé vytvářejí svoje vlastní materiály, velmi bohatý základ mají k dispozici díky iniciativě organizací, např. jako je zmiňované ICEM.

Zásadním nástrojem individualizované práce jsou pracovní smlouvy mezi žákem a učitelem. Smlouvy s učitelem žáci uzavírají nejčastěji jednou za 14 dní. Na ukázce smlouvy můžeme vidět, jak si žákyně 6. ročníku naplánovala konkrétní aktivity např. v rámci psaní volných textů, výzkumných činností, mateřského jazyka, čtení, matematiky, řešení problémů. Zapsala si funkci, kterou bude v následujících čtrnácti dnech ve třídě zastávat. Ve smlouvě je prostor pro autoevaluaci a evaluaci jednotlivých úkolů (splněno, nesplněno, komentář), pro podpisy dítěte, učitele i rodiče. Své první smlouvy „sepisují“ už děti z předškolního oddělení. Své úkoly (spíš v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, někdy ale i v oblasti zájmu o téma) plánují s učitelem na kratší časové úseky, k hodnocení používají např. oblíbené smajlíky. Zvykají si, že smlouvy patří k jejich učení a že mají význam. Když dítě úkol nesplní, objeví se znovu v dalším plánu.

Spolu s každou novou smlouvou tvoří každé dítě také svůj konkrétní plán práce (viz druhá ukázka). V daném rámci má možnost si částečně naplánovat a rozvrhnout činnosti podle vlastních potřeb i zájmů, vybrat si např. čím začne, více se v daném týdnu soustředit na vybraný úkol, samozřejmě s respektováním pravidelných a společných aktivit (např. plánování, porady, cizí jazyk, plavání) a skupinových aktivit (skupinové projekty). 

Míra samostatnosti žáků při plánování i v průběhu učení a hodnocení se zvyšuje postupně. Od výrazné pomoci učitele se jednotlivci různým tempem posouvají ke stále větší samostatnosti a odpovědnosti za své učení. Učí se samostatně zacházet nejen s časem, ale i s prostorem. Začínají např. ve své lavici s připravenými pomůckami, dále mohou opustit své místo a sami si vyhledávat materiály ve třídě, získávat zdroje a zpracovávat svůj úkol v dalších prostorách školy, volně se pohybovat po celém areálu školy. 

Své zastavování nad podněty pedagogiky C. Freineta pro naši reformu bych ráda ukončila vzpomínkou na svou další návštěvu, tentokrát École des Bruyeres, ve městě Louvain-la-Neuve v Belgii. Osobně jsem měla možnost pocítit další z mnoha „nástrojů“ rozvoje odpovědnosti žáků. V této škole je zvykem, že návštěvy se ujímají sami žáci. Dva šesťáci, Graciana a Arnaud připravili za pomoci ředitele plán toho, co mi ukážou a na co by neměli zapomenout. Mou návštěvu měli zaznamenanou i ve svých plánech práce. Celé dopoledne mi pak byli průvodci po areálu školy i jednotlivých třídách. Vstupovali do jednotlivých tříd, mluvili s vyučujícími i s dětmi, pokládali jim otázky. Vzájemně se doplňovali. Mně velmi pomáhali při postupném objevování principů školy C. Freineta. Svůj úkol brali vážně, ředitele, učitelku i spolužáky pak totiž zajímalo, jak návštěva probíhala. Během tohoto dopoledne se mí průvodci intenzivně učili a prokazovali mnohé klíčové kompetence, o které jde i v naší reformě.

V současné etapě reformy našeho školství potřebujeme podle mého najít a osvojit si dostatek strategií a metod, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Myslím, že podnětné pro proměnu procesů učení u nás jsou i postupy pedagogiky C. Freineta. Zdůrazněním principů pedagogiky C. Freineta a přiblížením některých konkrétních technik mi nešlo ani tak o hledání odlišností nebo výlučnosti tohoto systému vzdělávání a výuky, jako spíš o nacházení souvislostí a podobností s dalšími nám více známými podnětnými systémy, programy, projekty, strategiemi a metodami, jakými jsou např. program Začít spolu, program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, postupy kooperativního učení, projektového vyučování, pedagogika M. Montessori nebo tzv. otevřené učení. 

Přiblížením čtyř základních principů pedagogiky C. Freineta jsem zdaleka nevyčerpala všechny příležitosti (ale i rizika), které tento systém, ověřovaný praxí mnoha škol v mnoha zemích, přináší. Připomínám proto znovu některé tituly a odkazy, kde je možné se touto inspirací dál zabývat: S. Štech.: Škola stále nová (Praha 1992), K. Rýdl: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti (Brno 1994), A. Doušková: Pedagogika C. Freineta a jeho techniky ve škole. (Komenský 2004, č. 5), www.icem-freinet.info, http://freinet.org/fimem/.

Pro ty, kteří preferují osobní kontakt a prožitek, doporučuji sledovat informace o chystané konferenci učitelů ke konstruktivistickému pojetí výuky, na kterou jsme pozvali kolegy, kteří ve škole C. Freineta přímo učí a kteří školu C. Freineta vybrali pro své děti.

Anna Tomková, Katedra primární pedagogiky PedF UK
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