VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE – 8. 


Projekty

Ve školách se dnes můžete setkat s mnoha činnostmi, které jsou nazývány projekty, přestože s projekty nemají mnoho společného. Tak například je za projekt vydáváno vyměňování informací mezi partnerskými školami, projektem se rozumí dlouhodobá námětová hra, velmi často se za projekt považuje zadání úkolu skupině dětí nebo integrace obsahu dvou či více předmětů. Projektovým dnem je nazývána změna ve struktuře obsahu vyučování, kdy je rozvrh hodin nahrazen tematickými „dílnami“ nebo sportovním dnem, jako projekt je označována beseda s odborníkem, vydávání školního časopisu, exkurze do ZOO a kde co dalšího, co se trochu vymyká představě o běžné organizaci a průběhu vyučování. Setkal jsem se i s tím, že termínem projektové vyučování označovali příslušní pedagogové využití promítacího přístroje (tzv. zpětného projektoru).  Tyto činnosti jsou však jen zřídka výsledkem autentických projektů dětí, mnohem častěji jde o řekněme méně obvyklé úkoly, zadávané učiteli. Tím není řečeno, že jde o metody horší. Námětová hra nebo tematická dílna (např.) mohou být neobyčejně přínosné. Jde jen o nazývání věcí pravými jmény.  Jaký je rozdíl mezi úkolem a projektem, které jsou charakteristické znaky projektové metody?

	Východiskem projektu je téma, které přináší realita, které bezprostředně ovlivňuje život žáků, které se týká jejich zájmů a potřeb. Ideální je, pokud s nějakým námětem (třeba ve formě otázek) přijdou děti samy, ale zrovna tak může vhodná témata učitel žákům nabízet. Může, ale nemusí jít o problémy ve smyslu (návrhů) řešení sporných nebo nesnadných otázek, u zrodu projektu může být rovněž zřetelná potřeba sebevyjádření, potřeba přizpůsobovat si okolní prostředí, potřeba něco vytvářet. V původním významu je projekt koneckonců návrhem díla. Příklady témat: 
	cesta do školy, dopravní obslužnost, rizika

vzhled šaten, auly, schodiště, uspořádání třídy, dostupnost pomůcek
představení pro rodiče, vánoční besídka, dárek pro …
pořádání olympijských her ve městě, v zemi
voda kolem nás a pro nás
občanská vybavenost sídliště, obce
možnosti trávení volného času
nabídka televizních pořadů pro děti
Témata samozřejmě mají odpovídat věku žáků a mají být dostatečně nosná, aby generovala četné otázky Jak funguje…, co se stane, když…, kde se bere…, proč…, jaké jsou vlastnosti…, co musíme udělat, aby…atd. a podněty a aby měla potenciál k pozdějšímu vytváření různých učebních situací a k integraci potřebného vzdělávacího obsahu. 

	Klíčovou fází projektu je formulování projektového záměru, stanovení cíle či cílů, pojmenování toho, co chceme projektem dosáhnout, co chceme vyřešit, co chceme vytvořit. Intervence učitele by v této fázi měla mít charakter spíše moderátora a podněcovatele této diskuse než předkladatele nápadů. Od začátku jde o proces, ve kterém by hlavní slovo měly mít děti, které by měly přicházet s návrhy a postupně se učit klást otázky, na které chtějí znát odpovědi, stanovovat úkoly, na kterých chtějí pracovat, pojmenovávat problémy, které chtějí řešit. Někdy se stane, že cíle projektu, zformulované žáky, jsou shodné se vzdělávacími cíli, které potřebuje realizovat učitel, častěji bude tyto cíle dohledávat a přiřazovat ex post. Použitím projektové metody se pochopitelně rozbíjí struktura učiva naplánovaná autory osnov, učebnic nebo učitelem. Hlavní význam projektové metody totiž spočívá právě v umožnění autonomního jednání a rozhodování žáků a vůbec nezáleží na tom, že si zpočátku možná budou stanovovat nereálné cíle. Ve 4. třídě základní školy nevyřeší globální problémy světa, ale mohou se rozhodnout:
	napsat dopis starostovi nebo řediteli místní továrny, ve kterém sdělí svůj názor na věc, navrhnou nějaké řešení nebo požádají o vysvětlení

samostatně zorganizovat divadelní představení pro rodiče nebo seniory
nakreslit plakát, kterým na něco upozorní nebo na kterém zobrazí nějaký proces
uzpůsobit svou třídu, aby se jim v ní dobře pracovalo a žilo
zpracovat souhrn informací nebo vyrobit nějakou pomůcku, která jim usnadní učení
vyrobit leporelo nebo keramické šachové figurky jako dárek pro někoho
vytvořit kritéria hodnocení televizních pořadů a jejich recenzi zveřejňovat na internetu
sepsat argumenty pro nějakou věc nebo proti ní a poslat je redakci místních novin
	
Je mimořádně důležité, aby projekt měl nějaký praktický výsledek, aby končil zřetelným 	výstupem, jen tak totiž žáci (i jejich učitel) poznají, zda a jak dobře se jim podařilo 	projekt realizovat. 

	Po zvolení cíle (nebo cílů – ale nemělo by jich být příliš mnoho) žáci plánují, jak projekt uskutečnit. Tím, že přebírají odpovědnost za volbu cílů, plánování a realizaci projektu, přebírají zároveň odpovědnost za jeho výsledek. Učitel v této fázi plní úlohu koordinátora. Plánování zahrnuje zejména:
	rozvržení času včetně stanovení doby trvání projektu, Projekty mohou být hodinové i několikaleté. při dlouhodobých projektech je užitečné stanovit jakési uzlové body (s dílčími výstupy)

dělbu práce mezi jednotlivce nebo skupiny, určení odpovědnosti
požadavky na formu a kritéria kvality výstupu (výstupů)

	Fáze realizace projektu probíhá (podle tématu a cíle) jako shromažďování informací nebo materiálů, jejich přetváření a reorganizace. Vlastní učení je činnostní, zkušenostní a sociální, umožňuje komplexní pohled na věc. Rozvíjí celou osobnost žáka, nabízí příležitosti pro uplatnění různých předmětů. Začleňování učiva by však vždy mělo vycházet z cílů projektu a rozhodování žáků – pokud učitel zařadí do projektu učivo z pozice autority, hrozí, že to žáci budou považovat za manipulaci a jejich jednání přestane být autentické. V takovém případě projekt přestává být projektovou metodou a vnitřní motivace žáků se může zcela vytratit. Realizace končí prezentací výsledků projektu. 


	Poslední etapou projektové metody je reflexe a hodnocení. Žáci se mohou nejrůznějšími formami vyjadřovat k průběhu projektu, k jednotlivým fázím a činnostem, ke svému přínosu společné práci, k produktivitě skupiny, mohou pojmenovávat konkrétní skutečnosti, které jim pomáhaly nebo naopak bránily v učení. Vyhodnocují výsledky projektu, tj. zkoumají, do jaké míry projekt splnil své cíle a zda jeho výstupy odpovídají navrženým kritériím. Učitel pak může žákům naznačit nebo ukázat možnosti ke zlepšení práce. 
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PROJEKTOVÁ METODA

Učitelé, kteří utvářejí klíčové kompetence žáků, využívají metodu projektového vyučování. Vycházejí z témat spjatých s reálným životem dětí a nabízejí jim příležitosti, jak prostřednictvím záměrného, strukturovaného jednání skutečnost ovlivnit nebo jí lépe porozumět. (Příště o hře a hraní.)
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