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Co studenti potřebují?

Jak tedy připravujeme studenty pro život ve vzájemně propojeném světě, ve světě, který je příliš komplexní na to, aby mu mohli plně porozumět, ve světě, ve kterém si mohou vybírat nejrůznější varianty a ve kterém jsou možnosti široce otevřeny? Jak je máme připravit na uskutečnění změn, které jsou v jejich silách, a to aby to byly změny hodnotné, dobré a čestné?

Jak už jsem řekla, odpověď na tuto otázku neznám. Mám ale několik přátel, kteří k tomu řekli něco, co pokládám za moudré. Jejich myšlenky jsou ale na abstraktní úrovni, a tak – i když s nimi souhlasíme – je pro nás složité převést je do každodenní praxe ve třídě. Začnu od abstraktních východisek. Později se budu věnovat vlastním zkušenostem s přenosem těchto myšlenek do skutečných osnov ve skutečné škole, kde se nacházejí jak reaktivisté, tak i proaktivisté a interaktivisté a do podmínek běžné školy.

Don Michael z University Michigan publikoval mnoho let práce o výchově ve světě vzájemně propojeném, komplexním, s řadou ekologických a sociálně-politických nebezpečí. Následující myšlenky napsal v roce 1968 v knize „Nepřipravená společnost":

– Musíme vychovávat k schopnosti myslet dlouhodobě, v realitě mnoha vzájemně propojených proměnných, které mají spíše povahu možností než zaručených jistot a jejichž vzájemný vztah má charakter jak příčiny,tak následku.

– Musíme rozvíjet schopnosti rozpoznávat a zacházet s eticky a morálně složitými dilematy, určovat sociální priority i rizika obsažená ve cestě k jejich dosažení.

– Tyto schopnosti musí být doprovázeny hlubokou znalostí historie vývoje myšlení a komparativní etiky.

– Musíme vychovávat studenty k tomu, aby se byli schopni efektivně a tvůrčím způsobem vyrovnat s informační záplavou.

– Výchova v citové oblasti a v oblasti sebepojetí se musí soustředit na rozvoj schopnosti empatie, soucitu, důvěry, nevykořisťování, nemanipulativnosti, osobního růstu, rozvoj zdravého sebeuvědomování, toleranci k nejednoznačnosti, ke schopnosti uvědomit si chybu, k trpělivosti a ke strádání.

Ti, jejichž úkolem bude plánovat a vést, musí mít mnohem hlubší pochopení sebe sama i sebe jako součásti skupiny lidí, než je tomu obvykle dnes. Bez tohoto vědomí a síly, která z něj pochází, mohou snadno podlehnout sklonu s lidmi spíše manipulovat než povzbuzovat jejich vlastní sebeobjevování – mohou být sami snáze manipulovatelní.

Elise Boulding, nejlidštější a nejdále dopředu pohlížející socioložka kterou znám, napsala článek o potřebě „představování si budoucnosti", schopnosti si představit „něco zcela jiného", společnost, kterou nikdo doposud nezažil, a zvláště o potřebě schopnosti vytvořit si jasný obraz společnosti, jakou by člověk chtěl.

Moje pozornost se opakovaně vrací k důležitosti schopnosti vytvářet a sdělovat vize. Tato dovednost je klíčová a je nutné ji učit. Účastnila jsem semináře výrobních a obchodních společností, kde byla schopnost vytvářet a sdělovat vize definována jako nezbytná složka vedení. Na řadě konferencí o hladu, které jsem vedla po celém světě, jsem vždy žádala účastníky, aby sdělili ostatním svou představu světa bez hladu. Šokovalo mě, jak málo z nich – těch, kteří věnovali boji s hladem celý život – mělo před sebou jasně vyjádřený obraz jejich ústředního cíle. A co víc, když jsme se po mnoha námitkách a překážkách dobrali k vyjádření našich vizí, byly si jednotlivé vize pozoruhodně podobné, nezávisle na různosti oborů, kultur, ideologií, původu ze Severu, Jihu, Východu nebo Západu. Když jsme objevili společnou vizi, prostupující nejrůznější rozdíly, došlo k úžasnému sjednocení. To přeměnilo rozdíly mezi námi z překážek a obtíží na zdroj, který jsme mohli využít ke splnění našeho úkolu. Takové vyjadřování vizí a proces jejich sjednocování jsou zcela nezbytné k dosažení takové budoucnosti, jakou si přejeme.

Naši studenti potřebují být schopni přemýšlet o složitých, vzájemně propojených systémech. Potřebují se naučit vypořádat se s množstvím informací. Potřebují být schopni se řídit jak logikou, tak i etikou. Musí mít alespoň základy znalostí vývoje myšlení a musí znát sami sebe. Měli by mít dostatek představivosti a odvahy, aby rozpoznali a vyjádřili své nejopravdovější a nejhlubší cíle a spojit se s ostatními k jejich dosažení.

Musím k tomuto seznamu ještě něco přidat. Když jsme začali s Policy Studies Program v Darthmouth College, první, co jsme sestavili, byl seznam vlastností, které jsme chtěli v našich studentech rozvíjet. Kromě toho, o čem jsem se už zmínila, náš seznam obsahoval:
– jasný a efektivní slovní a psaný projev
– schopnost skupinové práce s cílem dosáhnout kvalitních výsledků ve stanoveném termínu
– schopnost kritického a skeptického myšlení doprovázená důvěrou k lidem
– schopnost pochopit odlišné pohledy na svět a hodnotové systémy a tolerovat je
– zručnost při práci s čísly, statistikami a využití počítačů
– znalost institucí a organizací a schopnost dosáhnout jejich prostřednictvím žádaných výsledků
– sebedůvěra

Tento seznam by mohl být ještě delší, ale myslím, že i tak je až dost dlouhý. Obsahuje většinu z toho, co jsme vždy považovali za základní kameny liberálního vzdělávání, a ještě něco navíc. Lze toho vůbec dosáhnout? Nebo, jelikož náš svět doslova závisí na kladné odpovědi na předchozí otázku, jak toho lze dosáhnout?

Myslím si, že toho dosáhnout lze, že se tak už děje a že já a mnozí další jsme již postoupili na naší cestě za tímto cílem. Nikdo neví, jak pojistit dosažení cílů, které jsem právě vyjmenovala, ale každý z nás, kdo se „probudil" při své práci ve třídě, vnitřně chápe, jak pokračovat. Velmi potřebujeme jeden druhého, potřebujeme sdílet naše myšlenky, zvyšovat navzájem své cíle a vytvořit atmosféru, ve které si můžeme pravdivě a otevřeně říci, co funguje a co se neosvědčilo. Potřebujeme přístup založený na experimentování, zkoušení nových věcí, poctivého informování, provádění příslušných oprav a nových pokusů. Tímto postupem bude, samozřejmě, také globální společnost vytvářet svou budoucnost. Když si to vyzkoušíme sami na sobě a budeme to zároveň ukazovat studentům, automaticky jim tak předvedeme jednu z dovedností, kterou budou potřebovat.
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