Podněty z pedagogiky C. Freineta


3. Experimentování

V minulém příspěvku jsme uvedli čtyři principy pedagogiky C. Freineta tak, jak je vidí současní představitelé ICEM (Institut Coopératif de l´École Moderne). Blíže jsme se věnovali prvnímu uvedenému principu, tj. principu vyjadřování (exprese) a komunikace. Uvidíme, že uvedené techniky, které umožňují naplňovat první princip, se uplatní i při naplňování principů dalších.

Dnes uvedeme další z principů nazvaný C. Freinetem „tatônnement expérimental“, jehož český překlad je malým oříškem. Minule jsme jej přeložili jako pokusné zkoumání, doslovný překlad zní pokusné tápání, S. Štech jej překládal jako tápavé prozkoumávání nebo krátce experimentování.

Podle C. Freineta dítě ve svém přirozeném prostředí přirozeně poznává tak, že si utváří svou osobní praktickou zkušenost a postupuje spontánně od primární formy pokus – omyl k vyšším formám. Také škola má nabízet přirozenou a aktivní metodu poznávání a učení, ne předávat poznání v hotové, často pouze symbolické podobě, s převahou pamětních a aplikačních úkolů. Moderní škola má naplňovat princip „tatônnement expérimental“, které je definováno jako „přirozený proces osobního učení, činnosti a myšlení, mobilizující rozličné kognitivní procesy a duševní postupy, které dávají do pohybu přirozené fungování lidské inteligence“. Úkolem školy je podle C. Freineta dávat dítěti příležitosti k zakoušení praktické zkušenosti a umožnit mu učit se v činnosti. To nevylučuje učení pozorováním a demonstrováním, ani význam jazyka pro poznávání a učení. Žákovo tápání není slepé, důležitý je pokusný, badatelský charakter procesu poznávání a učení. 

Základem je zájem žáka o problém nebo téma, přání lépe je poznat. Dítě může zajímat něco konkrétního z bezprostředního okolí, ve kterém žije (lidé, město, příroda, doprava, povolání,…), ale i něco, co vypadá na první pohled pro dítě vzdálené a abstraktní (cizí země,…). Učitel v odhalení zájmu žákovi pomáhá např. technikou volných textů, pozorováním, rozhovory. I tato fáze má badatelský charakter. Další fází je fáze vyjadřování hypotéz (nejen slovy, ale i gesty, obrazem,…). Dítě vyjádřenou hypotézu okamžitě testuje, ověřuje, provádí pokusy, vyhledává informace. Pokud se v procesu bádání žákovi hypotéza potvrdí, zařazuje ji opakováním do své kognitivní struktury, může ji použít znovu a přenést ji do jiných situací. Pokud se při ověřování hypotézy nedostaví výsledek, dítě svou hypotézu odsune, zamítne, modifikuje nebo vytvoří novou, kterou opět ověřuje až dosáhne výsledku. C. Freinet nepředpokládá v procesu poznávání výrazné zlomy, konflikty či skoky a proces si představuje jako plynulý a kontinuální.

Pro dítě mladšího školního věku je podle C. Freineta důležitý smysl činností. Smysl mají především také ty vědomosti a dovednosti, které člověk získává při práci. Prací se ale nerozumí pouze pěstitelské, chovatelské či rukodělné činnosti. Patří sem např. i práce s informacemi, kartotékami, technikou. Proto děti ve školách C. Freineta řeší především praktické úkoly a skutečné problémy, své výsledky poznávání prezentují a obhajují na konferencích, své texty vydávají v časopisu.
C. Freinet počítá s tím, že si dítě dokáže do jisté míry uspořádávat a organizovat podmínky pro své poznávání a učení samo. Přesto i učitel má v procesu aktivního učení žáků významné role. Směřuje žáky k naplňování cílů učení, navozuje podněty k učení, kontroluje procesy a výsledky učení. Žákovi pomáhá nabídkou ateliérů, tj. problémem se lze zabývat prostřednictvím psaní, čtení, pokusů, výtvarného vyjádření atd. Pomáhá mu nabídkou metod a technik, kterými se lze problémem nebo tématem zabývat. V procesu poznávání se tak dítě zároveň učí ovládat metody a techniky poznávání a učení. 

O postupech a výsledcích bádání žáků se můžeme dočíst např. v jednotlivých číslech školního časopisu. V čísle, kterým jsem ve škole ve Vence listovala, dívka popisovala své objevy o proměnách barev, které učinila v ateliéru kreslení. Uveřejněný volný text jiné dívky dokumentoval její proces objevování fyzikálních zákonitostí. Na počátku však nebyla definice zákona, ale vlastní zkušenost z bazénu a její první hypotéza: voda má sílu, protože mi pomáhá nadlehčovat maminku, když ji ve vodě táhnu. Problém ji zaujal, a proto si připravila další pokusy, ověřovala nové hypotézy a své výsledky bádání popsala ve zmíněném volném textu.
 
Podobným procesem bádání jistě procházel i chlapec, který si ve škole ve Vence připravil přednášku k tématu z historie, a také děti, které vytvořily velkou knihu o pěstování a zpracování vína. V tomto případě jsem viděla pouze výsledné produkty. Můžeme si domýšlet průběh procesu, který vedl k výsledným produktům: chlapci, který si připravil pro své spolužáky přednášku, nejprve možná vyprávěl dědeček o tom, jak byla objevena Amerika. Chlapce to natolik zaujalo, že se o zážitku rozepsal ve svém volném textu. Jeho text zaujal i některé spolužáky, kteří jej vybrali k podrobnějšímu prozkoumávání. Chlapec se rozhodl věnovat se tématu podrobně a připravit si pro spolužáky přednášku s textovým i obrazovým materiálem. Začal hledat informace ve školní knihovně. Své objevy konzultoval s učitelkou, se spolužáky i se svým dědečkem. K výslednému textu zkopíroval obrázky, které při prezentaci promítal na plátně. Připravil také ukázku z objeveného filmového zpracování této části historie. Výsledný materiál se stal součástí školní kartotéky.

A jaký průběh mohlo mít bádání skupiny dětí, které připravovaly knihu o pěstování a zpracování vína? Významným momentem možná bylo, že vinnou révu děti dlouhodobě pěstují i na vlastním školním pozemku. Pozorovaly, jak zraje, a ptaly se, co se s ní dá dělat dál. Skupina dětí se rozhodla, že se tématu budou věnovat do hloubky. Následovalo hledání, jak se o tématu dozvědí víc, jak jej zpracují. Učitelka přišla s nabídkou činností a ateliérů. Pravděpodobně následovalo studium materiálů ze školní knihovny, možná hledání informací na Internetu, setkání s odborníky, konečně proběhla sklizeň a zpracování vína za jejich pomoci. Praktické činnosti byly dokumentovány, vznikaly popisy práce, fotodokumentace, ale také umělecké výtvory v podobě básnických textů a kreseb. Vybrané texty byly vytištěny, materiály zkompletovány a kniha svázána. Vybrané materiály byly zařazeny také do školního časopisu a dostaly se tak ke spolužákům v síti škol C. Freineta. Výsledek práce skupiny dětí byl představen i rodičům, kniha se stala součástí využívané školní knihovny. Tam jsem ji také našla při návštěvě školy. 

V procesu vnitřní reformy našeho školství hledáme funkční modely konstruktivistického pojetí vyučování. Princip pedagogiky C. Freineta – princip „tatônnement expérimental“ rozšiřuje škálu těchto modelů užívaných v praxi škol. Učitelé škol C. Freineta mají své zkušenosti zejména v práci se žáky předškolního a mladšího školního věku. Do výuky vnášejí význam zájmu žáků o problém, činnostní a zkušenostní charakter učení, praktické činnosti, badatelský charakter činností, význam smysluplnosti činností, práci v ateliérech, přitom neopomíjejí užití jazyka jako nástroje učení. Na druhou stranu mohou možná vyjádřit i zkušenost s nebezpečím přílišného zdůrazňování významu metod a technik, a tedy procesu učení a vyučování, které mohou potlačit obsah a cíl učení. Ovládnutí metod také automaticky neznamená, že si dítě dostatečně uvědomuje své poznávací a učební procesy a umí je reflektovat. 
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