Podněty z pedagogiky C. Freineta


4. Spolupráce

V našem seriálu se postupně zabýváme základními principy pedagogiky C. Freineta, mezi které patří princip vyjadřování (exprese) a komunikace, princip experimentování, princip spolupráce a princip individualizované práce. K jednotlivým principům uvádíme některé zajímavé a účinné postupy práce, tzv. techniky.

Princip spolupráce se dotýká jak cílů, tak organizace učení. C. Freinet chtěl ve škole rozvíjet člověka svobodného, odpovědného a autonomního, schopného spolupracovat a jednat s druhými, protože každý jednotlivec je součástí širšího společenství. Spolupráce se ve školách C. Freineta týká života třídy i života školy. Mezi sebou spolupracují celé školy. 

Spolupráce je uskutečňovaná hlavně dětmi a pro děti. Spolupracovat znamená učit se s ostatními, díky ostatním a pro ostatní. Děti ve školách C. Freineta spolupracují proto, aby mohly tvořit, aby mohly získávat dovednosti, aby se mohly učit a aby se mohly organizovat, řídit. Spolupráce ve škole je způsobem boje proti školnímu neúspěchu a proti násilí ve škole. Být dobrým „spolupracovníkem“ znamená např. mít zájem, účastnit se debat, říct, co si myslím, umět naslouchat druhým, vzít na sebe zodpovědnost, organizovat se, navzájem si pomáhat, dobře znát svou roli, mít autoritu, když je to nutné, být dobrým kamarádem, pracovat srdcem, přijmout kritiku, umět odpustit. Vedle práva na pomoc je tu i povinnost pomoci. Díky spolupráci se rozvíjejí důležité sociální i kognitivní kompetence dětí. Spolupráce je prostředkem sociálního učení. Je i důležitou etapou v kognitivním učení žáků. Usnadňuje porozumění. 

Jak konkrétně děti ve školách při učení spolupracují? Spolupráci podněcují samy techniky, které C. Freinet ve školách rozvíjel a využíval. Jejich prostřednictvím děti mohou pochopit, že ve společné práci jde učení lépe. K potřebě spolupracovat vede např. zavedení práce s tiskárnou. Podobně tvorba školního časopisu se neobejde bez spolupráce více skupin s rozdělenými zodpovědnostmi. 

Důležitým nástrojem učení a spolupráce jsou ve školách C. Freineta rady a porady. Pracují třídní rady, školní rady, vznikají rady pro tvorbu školního časopisu nebo pro provoz knihovny. Porady probíhají pravidelně, za jasných pravidel, mají podobu rituálů. Děti se na poradu připravují, své připomínky předem sepisují a vhazují do schránek (co nejde, co navrhuji, co chválím) nebo je píšou do tzv. třídních nástěnných novin (kritizuji, oslavuji, chtěl bych, udělal jsem). Stejné body se pak řeší na poradě. V diskusi má každé dítě právo na slovo a vyslechnutí v limitovaném čase. Písemně formulovaný problém a jeho řešení děti lepí do volně přístupného třídního sešitu. Děti se podílejí i na řízení porad. Porad se účastní i nejmenší, tj. předškolní děti. Každé dítě může mít pocit, že škola je i jeho věc. Každé může říct, jaké má potíže a přání. Úspěchy i problémy jednotlivců, tříd i celé školy jsou společně sdíleny, řešeny, oceňovány.

Děti se učí říci si o pomoc při učení a pomoc také nabídnout. Problémy a úspěchy v učení se ventilují pravidelně opět na poradách. Např. Alan sděluje svůj problém: Potřebuji pomoct s dělením. Kde jsi? U dělení dvojciferným číslem. S desetinnými čísly? Ne. Zvedá se několik rukou. Pomocníci se zapisují na tabuli. Od druhého dne Alan využívá pomoci svých spolužáků. 

Děti se učí vzájemné výpomoci, berou si patronát nad spolužákem, který má nějaký konkrétní problém. Dětem může spolupráci ulehčit společně vytvořený obecný postup pomoci v učení:
Jak pomoci? Neříct odpověď. Nevysmívat se. Musím používat plány učení a pomocné tabule.
Mohu: dávat příklady, vysvětlovat vlastními slovy, říct, co je potřeba udělat, číst zadání s ním, pomáhat pozorovat, nechat předvídat. 

Ten, kdo pomáhá: musí už rozumět tomu, o co se jedná. Jestli ne, obrátím se na někoho jiného nebo na učitele. 

Ten, kdo si nechává pomáhat: Zkouší sám porozumět. Naslouchá tomu, kdo mu pomáhá.

Další příklady spolupráce jsou už specialitami jednotlivých škol C. Freineta. Na pravidelných poradách např. starší žáci zjišťují zájmy předškolních kamarádů (mateřská a primární škola jsou pohromadě) a připravují pro ně pravidelné ateliéry: práce na zahradě, práce s papírem, malování, modelování, divadlo, tanec, vaření, hry s míčem, vyprávění a čtení pohádek apod. Své aktivity pak také písemně reflektují: „Do předškolní třídy chodíme proto, abychom se potkali s předškolními dětmi a přivedli je do knihovny, kde jim můžeme číst knížky, abychom tam vedli páteční ateliéry, abychom jim pomáhali při spaní. Pomáháme jim se připravit na odpočinek a čteme jim pohádky.“

Vedle pomoci jde při těchto činnostech o vzájemné učení. V následujícím příkladu spolupráce předškolních a školních dětí malé děti pravidelně vyprávějí starším dětem své příběhy. Mají za úkol vyprávět co nejprecizněji, mluvit jasně a s přestávkami, aby starší měly čas na zapsání. Starší zapisují příběh s úkolem dobře jej zapsat a dobře prezentovat napsané. Sepsané texty se vracejí malým, kolují mezi rodiči, mohou být publikovány ve školním časopise. Děti se učí respektovat druhého z hlediska věku, aktivita jim umožňuje komunikovat mezi sebou, starším umožňuje pomáhat mladším učit se psát, malí pomáhají starším upevňovat si dovednosti.

Další společné aktivity probíhají mezi dětmi a třídami primární školy. Na poradě nabízejí děti svým spolužákům např. činnosti, které mohou a jsou schopny samy vést (např. kresba portrétu, angličtina, ping-pong, astronomie: měsíc, origami,…). Své nabídky zapisují do společného „sešitu vědomostí“. K nabídce se připisují zájemci. Např. „Ludvík vyučuje v pátek od 11,00 do 11,20 nové výrazy v angličtině. Zájemci: Aneta, Paul, Marie, George“.

Také poslední vybraná aktivita dvou tříd nazvaná Trh poznatků vychází z toho, že každý něco ví, každý může něco předat, každý se může něco naučit. Nejprve děti sepisují všechny nabídky se jmény dětí, společně také sepisují kroky přípravy ateliérů. Po vlastní přípravě v den trhu probíhá práce ve dvou etapách, aby se děti vystřídaly v roli nabízejícího a návštěvníka. Probíhá prezentace, diskuse, výměny. Akce končí společným zamyšlením obou tříd nad otázkami, co fungovalo, co nefungovalo, co lze zlepšit, co by šlo udělat příště. Podobná spolupráce funguje i mezi celými školami C. Freineta. Poznatky a studijní materiály si vyměňují prostřednictvím školní korespondence a školních časopisů. Tyto výměny jim usnadňuje současná technika.

Princip spolupráce se úzce váže k poslednímu principu, tj. principu individualizované práce. Samostatně se mu budeme věnovat v příštím článku.
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