Vzdělávací strategie – 1. 


TÉMA

V diskusích o pojetí vzdělávání, souvisejících s aplikacemi Bílé knihy (školským zákonem, rámcovými vzdělávacími programy a zejména tvorbou školních vzdělávacích programů), zpravidla zaznívají tři klíčové otázky: 

PROČ 			                   CO			                           JAK

se má měnit vyučování?

tedy máme žáky učit?	

máme postupovat?


Pokud se diskutující vypořádají se zdůvodněním změny, s motivací k jejímu provedení, s cíli vzdělávání, s klíčovými kompetencemi a s očekávanými výstupy, soustředí se na třetí otázku a požadují konkrétní odpovědi. 
	V čem se má měnit vyučování? 

Co dělají učitelé, když vedou žáky ke klíčovým kompetencím? 
Co jsou vzdělávací strategie? 

Hledáním a nabídkou odpovědí na otázku, JAK vést vyučování, aby žáci utvářeli své klíčové kompetence, se bude zabývat seriál, který právě začíná. Vychází z pozorování učitelských osobností při práci s dětmi, ze sdílené zkušenosti z mnoha workshopů s učiteli, z procesu hledání kritérií kvality vzdělávacího procesu. Nevyhýbá se nezbytné teorii, ale opírá se při tom o příklady, které fungují v praxi a jsou v našich školách (i když někdy jen výjimečně) k vidění. Nenabízí jediné možné nebo jediné správné řešení, ale chce inspirovat k diskusi a k úvahám o vzdělávacích strategiích jako hlavním prostředku změny pojetí vzdělávání, jako jádru školního vzdělávacího programu, neboť nezmění-li se vzdělávací strategie, nezmění se nic, ať je ve školním vzdělávacím programu napsáno cokoli dalšího o obsahu, učivu, učebním plánu, charakteristice školy, autoevaluaci nebo začlenění průřezových témat. Vzdělávací strategie vytváří most mezi napsaným kurikulem a konkrétními činnostmi učitelů, kteří jediní mohou změny ve vzdělávání uskutečnit. 



Co vlastně jsou vzdělávací Termín „vzdělávací strategie“ zahrnuje i adjektivum „výchovné“.  strategie? 


Brainstorming

rozhodování ve výuce

efektivní předávání / získávání informací

zvyšování motivace žáků, naladění žáků na učení

ověřování


jak využít chybu

využití času

zapamatování

učení s myšlením

plánování


kladení otázek

reflexe, sebehodnocení, hodnocení

sám nebo spolu

znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty


definice

postupy uplatňované ve výuce (i mimo výuku), jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků (RVP ZV)
charakteristika organizačních forem výuky a metodických postupů, které budou přednostně využívány nebo jsou pro vzdělávací program školy typické (RVP GV)
v psychologickém smyslu znamená postup nebo metodu, kterou daný subjekt, osoba nebo skupina řeší problémy, činí svá rozhodnutí, volí určitou linii postupu na cestě k cíli (Malá československá encyklopedie, Academia, 1987)
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(analogram, analografie in Birkenbihl, Vera F.: Nebojte se myslet hlavou, Portál, 2002)

kontext

Rozhodování učitele při plánování, organizaci a řízení vyučovacího procesu je podmíněno: 
	jeho filozofií, postoji a názory

tématem vyučování
vlastnostmi a potřebami žáků
	osvojenými technikami vyučování (jinými slovy „vzdělávacími strategiemi“? – ZB) 
	podmínkami, ve kterých vzdělávání probíhá

(in Pasch, Gardner, Langerová, Starková, Moodyová: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, Portál, 1998)


strukturované zamyšlení

CO

STRATEGIE
JAKÉ

				VZDĚLÁVACÍ	EFEKTIVNÍ
ZAHRNUJÍ

		                     FORMY	METODY	 PRAVIDLA
můj vztah k …

Strategie jsou zdrojem radosti.
EKVIVALENT

POSTUPY


(Uvedené schéma vychází z metody pětilístku, kterou používá program Rozvoj kritického myšlení čtením a psaním.)


kladení otázek

Je nějaký rozdíl mezi strategiemi a metodami?
Strategie v rámci výuky, to je jasné, ale jaké může mít učitel strategie mimo výuku?
Jaký je důvod zavádění nového pojmu? To se ostatně netýká jen strategií, ale také třeba evaluace i kompetencí…
Existují strategie, které mohou být sdíleny všemi učiteli bez ohledu na předmět, kterému vyučují, a bez rozdílu věku žáků?


Prozkoumání tématu

Uvedené metody využívají učitelé, kteří chtějí vzbudit zájem žáků a navázat na jejich vstupní znalosti a představy. Nabídka těchto postupů určitě není vyčerpávající, další je možné vyhledat v odborné literatuře, ve vlastní praxi, vzpomínkách, přípravách, ve zkušenostech kolegů. Úhrn těchto technik tvoří strategii, kterou bychom mohli nazvat různorodé prozkoumávání zvoleného tématu. O významu tohoto průzkumu a o tom, co s tím dál, bude příští díl tohoto seriálu.



Učitelské listy 2006/2007, č. 1, str. 3–4, Na pomoc při tvorbě ŠVP



