Jak učí (tedy učil) Standa Červenka IV. část


Známky nepotřebujeme

Zase slyším dotazy – „A to opravdu nedáváte žádné známky? Ani na vysvědčení? Co rodiče, těm to nevadí?“ Nedávno se mne jedna známá učitelka v dopise zeptala, zda by moji neznámkovaní žáci obstáli v nějakém srovnávacím testu s žáky obdobné školy, kteří jsou během roku běžně klasifikováni. Asi jsem ji příliš neuspokojil. 

Odpověděl jsem totiž, že to pro mne není příliš podstatné. Jsem sice přesvědčen, že by mi moje děti rozhodně ostudu neudělaly, ale nám při naší práci jde o něco jiného a rozhodně ne o určitě kvantum vědomostí. Nám, respektive mně, jde především o rozvoj osobnosti žáka. Takže věřím, že by mé děti ve srovnávacím testu více než obstály. Daleko více mne však těší, že své znalosti dovedou aplikovat, a hlavně, že v mých hodinách pracují dobrovolně a se zájmem. A že mají k mým předmětům a ke škole pozitivní vztah.

A známky, ty skutečně ke své práci nepotřebujeme. Naštěstí to uznávají i rodiče mých žáků, které jsem ovšem musel pro naše záměry na počátku školního roku získat. Na druhé straně má do naší třídy přístup kdokoliv a kdykoliv, každý si tedy může ověřit efektivnost naší školní práce. Stejně tak srdečně zvu i čtenáře Učitelského listu k nám do školy (to už samozřejmě neplatí, Standa je v důchodu). V přímém kontaktu s námi se dozvíte daleko víc než čtením těchto řádek.

Navíc jsem, trochu záměrně, vynechal některé, ne právě nepodstatné aspekty angažovaného učení. Prakticky jsem se nezmínil o skutečných způsobech našeho pozitivního hodnocení, neuvedl jsem některé pomůcky, které nám pomáhají především při dokonalém pochopení učiva všemi žáky, programovaným učením počínaje a didaktickými hrami konče. Nepopsal jsem žádnou z tzv. neobvyklých učebních situací, které v naší práci s oblibou využíváme, ať už jde třeba o učení ve spánku, brainstorming nebo „sedm statečných“. 

Zájemce tohle vše a mnoho dalších námětů najde v publikaci „Angažované učení“, kterou jsem nedávno dokončil a kterou vydal nakladatel Tomáš Houška.

V žádném případě bych nechtěl, aby můj příspěvek vyzněl tak, že jedinou možností optimalizace výchovně vzdělávacího procesu je právě angažované učení v té podobě, jak jsem je popsal. Domnívám se však, že tento způsob aktivní samostatné činnosti dětí pod vedením učitele je snadno aplikovatelný v jakémkoliv předmětu libovolné školy a současně je přizpůsoben všem dětem bez rozdílu. A jsem také přesvědčen, že může být inspirací pro ty, kteří se nechtějí spokojit se zaběhnutými způsoby práce a hledají cesty, jak pomoci svým dětem i sami sobě.

Pochopitelně, nelze kopírovat nebo mechanicky přebírat, je třeba přizpůsobit se konkrétním podmínkám a tvůrčím způsobem využít všeho, co shledáme pozitivním. A především, tvrdě pracovat, jak se žáky, tak sami na sobě! Jiný způsob pozitivní transformace našeho školství neexistuje. A jediný, kdo tuto transformaci může realizovat, je právě řadový učitel!
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