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Zpočátku
je dobré mít řád,
pak ho zničme
O vzdělávání, výchově
a střetu kultur

Varování!
Škola je zdraví
škodlivá!
Škola je horší než chřipka
a postihuje děti i učitele

v tělocvičně
Obsah vzdělávání = 25 %,
učitel 75 %

Magazín pro rodiče a učitele

facebook.com/PiatnikCZ

(7-4) x 15 = 45
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Veselé + chytré
dospelák
ˆ díte = úspesný
‘
Máma + táta + deti + hry = stastná
rodina
Piatnik má s inteligentní zábavou zkušenosti bezmála 200 let.
Staví na tradici a kvalitě a zároveň se dívá stále vpřed. Dnes
hledáme více osobní interakce s lidmi kolem nás, proto mají
karetní a stolní hry od Piatnika za úkol nejen vás dobře pobavit,
ale také rozvíjet mezilidské vztahy a dovednosti vás i vašich dětí.
Přijďte si vybrat z naší široké nabídky, dobře vám poradíme.

www.eshop-piatnik.cz

Chcete-li kvalitní zábavu, hledejte žlutý trojúhelník!
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Pohled na vzdělávání se může lišit dle
toho, z jakého úhlu se na něj díváte.
Abychom vám usnadnili orientaci
a zároveň položili důraz na důležité
informace, použili jsme u některých
textů následující navigaci:
JSEM RODIČ
JSEM UČITEL
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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
když si vzala první číslo Perpetua do ruky psycholožka
Soňa Hermochová a když ho s neskrývaným zaujetím
prolistovala, vznesla nečekanou, nicméně zásadní otázku: „a o čem budete psát příště? Vždyť tam všechno je?“
Má svým způsobem pravdu. Vzdělávání je vlastně
otázkou několika jednoduchých principů a téměř o každý se obsah prvního vydání alespoň trochu otřel. Ďábel je
ale ve velmi drobném detailu: i když jsou principy vzdělávání jasné už minimálně od Komenského, společnost se
doposud nenaučila se jimi řídit. a že už toho bylo o vzdělávání napsáno…
Nové vydání Perpetua je proto sice „o tomtéž“, a přece
jedinečné. Na mnoha zdánlivě fádních věcech ukazuje,
že vzdělávání je přes svou samozřejmost dějištěm nevídaného. oprava: mělo by být.
až to tak bude, zavřeme krám. Zatím se toho netřeba
bát. Podívali jsme se na vzdělávání chytrými brýlemi
a zjistili, že zásadním tématem je volný čas. Volný čas je
prostě Pecka. Chinaski kupříkladu pojedou ve volném
čase zahrát tomu nejlepšímu učiteli, protože ty dobré
chtějí ocenit. ocenit bychom měli také sami sebe, třeba
digitálními odznaky. Získávat byste je mohli za zvládnutí
zajímavých deskových her či aplikací, patří to do vzdělávání. Můžete se vůbec vzdělávat po svém, třeba čtením
vizuálních sdělení okolo nás. i to by mohlo významně
přispět při výchově k demokracii. Zvlášť když se nenecháme svádět neuromýty…
Na to, jak všední a vyčerpané se možná vzdělávání
jeví, jsme myslím dali dohromady překvapivě objevný
a kompaktní obsah. Pusťte se do něj, a pokud to uznáte za
vhodné, pusťte se klidně i do nás, kontakt najdete v tiráži.
otevřená diskuse je jedním z těch nevzdělává
mnoha principů, jimiž se vzdělávání má řídit.
P. S.: Zvláštní poděkování patří
Českoslo
partnerům časopisu, Československé obchodní bance a společnosti Microsoft. oceňujeme, že
to vidí stejně…
Za všechny kolegy
Bob Kartous
šéfredaktor
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Simon Breakspear:
Technologie přebírají
práci bílých límečků.
A co na to škola?
Enfant terrible britského
vzdělávání o tom, co nás v brzké
době čeká.

7

Čas strávený s dětmi
je nejcennější investicí,
deskové hry jsou řešení
Čas strávený s dětmi je „kritický
pro jejich rozvoj“. Deskové hry
dávají tomuto času něco navíc:
zábavnou formou podněcují
komunikaci, řešení problémů,
sebevědomí a řadu dalších
důležitých vlastností.

8

Skrze „chytré brýle“
viděti
Technologie mění náš pohled na
svět. I na vzdělávání. Díky chytrým
brýlím se žák může podívat na
třídu pohledem učitele…

9

Vzdělávejte se po svém
Škola není jediná cesta ke vzdělání
aj e dobré vidět, že existují i jiné.
Dale Stephens popisuje svou
vlastní cestu „unschoolingu“.

10 Mobil ve škole? Ano!
Školy na Novém Zélandu dnes
už považují používání chytrých
zařízení ve výuce za samozřejmost.
Některé z toho učinily povinnou
součást výuky.

11 Kde se učí
příští prezident?
Elitní singapurská škola klade
důraz na angličtinu, akademickou
přípravu a výchovu k pozitivním
postojům ke společnosti.

12 Věk práce střídá věk
volného času
Roli volného času podceňujeme
a přemýšlíme o něm v zajetých
kolejích. Se Soňou Hermochovou
nejen o tom, že i nicnedělání má
svou významnou roli v našem
vývoji.

14 Syndrom 30 metrů
aneb když vezmete dítě
na výlet
I cesta je cíl. Pecka pro děcka
všecka jako řešení všudypřítomné
nudy s rozvojovým nádavkem.

15 Koho volit do Evropského
parlamentu?
S volební kalkulačkou
mohou pracovat i děti
Chceme, aby z dětí byli v 18 letech
odpovědní voliči, přitom je na tuto
roli nepřipravujeme. Společně
s portálem Kohovolit.eu jsme
připravili materiál pro rodiče
i učitele.

16 Chinaski v tělocvičně
Na scéně jsou už dvacet let a hrají
pro náctileté i jejich rodiče. Sami
už chodí na třídní schůzky. I proto
chtějí ocenit dobré učitele.

19 Pod vlivem
vizuální negramotnosti
Jsme obklopeni vizuálními
sděleními, ale „číst“ je se ve
školách neučí. Je na nich přitom
založena propaganda i reklama.
Nabízíme uvedení do tématu.
Potom prosím vezměte děti podívat
se do DOXu!
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22 Kterak neuromýty
překážejí rozvoji vzdělání

32 Jak dělat
smysluplnou školu

44 Jít do světa
je ta nejlepší škola

Pod vlivem některých ustálených
„pravd“ o lidském mozku si často
děláme zcestný obrázek o tom, jak
vlastně funguje.

26 Když škola
způsobuje nemoc
Průzkum provedený v Rakousku
ukázal, že škola je významným
rizikem pro zdraví dětí i učitelů.

27 To, jak hrajeme,
odráží, jací jsme
Typologie hráčů může pomáhat
učitelům ve třídách.

28 Fungující parlament?
Ve školách to není rarita…
S Tomášem Hazlbauerem
a Jaroslavem Novotným z Centra
pro demokratické učení o tom,
jak školské parlamenty pomáhají
budovat občanskou společnost.
A s nekonvenční učitelkou Lucií
Drahozalovou o tom, jak to chodí na
ZŠ Truhlářská v Karlových Varech.

31 Vzdělané země
mají lepší vlády
Rozsáhlý mezinárodní průzkum
ukazuje, jak souvisí občanství se
vzděláním.

S Janem Kordou, ředitelem ZŠ
Lyčkovo náměstí v pražském
Karlíně, o tom, jak zavádět
technologie do škol, aby to bavilo
učitele i děti a aby to mělo smysl.

34 Vím, co umím
a digitální odznaky
Nové a zdarma přístupné projekty,
které mohou změnit pohled na
hodnocení toho, čemu říkáme
vzdělání.

35 Vzdělávání je všude,
jen ho najít
Zajímavé tipy na to, jak využít volně
dostupných prostředků k internetu
ke školnímu vzdělávání, nebo
k vlastnímu rozvoji.

36 Průzkum:
rodiče, děti a technologie
Zajímá vás, jaký zaujímají rodiče
přístup k internetu a chytrým
zařízením ve vztahu k dětem?
Pár zajímavých informací tohoto
charakteru pro vás máme.

37 Zajímavé aplikace
pro zábavnou výuku
Expertní výběr přímo od vývojářů
z Microsoftu.

39 WiFi ve školách:
Česko jde s dobou
Jak je to s připojením českých škol
k síti? A jaká se vlastně nabízejí
řešení? Připravili jsme pro vás
vhled do situace a uživatelskou
analýzu jednoho konkrétního
přístupu.

S MěR
24 Vývoj testu
Udělat profesionální test je jako
vyvinout nový lék. Infografika
o vývoji těchto nástrojů ukazuje, jak
to probíhá.

42 Není test jako test
Hlavní analytik společnosti Scio
Jan Hučín o tom, jak posuzovat
testy a jejich kvalitu. Pojato
odborně, leč srozumitelně!

Honzova cesta do světa je
příběhem o dospívání. Ze své
síly tento příběh nic neztrácí ani
dnes. Příběhy Martina Němečka,
studujícího ve Skotsku, a Anny
Krebsové, studující v Dánsku,
ukazují „jak na to“.

EduARt
47 Řád můžeme zničit,
je třeba ho ale napřed
vybudovat
O střetu kultur se hodně mluví
i v souvislosti se vzděláváním. Naty
Šnicerová zažila různé vzdělávací
světy a může porovnávat.

49 Děti z dětských domovů
nevědí o svých kvalitách
Příběh Radka Laciho vypovídá
o nezměrném úsilí kluka
z dětského domova v cestě za
vzděláním i o obdivuhodné potřebě
pomáhat ostatním.

50 Náklady nevzdělanosti
jsou náklady budoucnosti
Zanedbáváním vzdělávání
podporujeme uzavřenost
začarovaného kruhu sociálního
vyloučení. Jaký to má smysl?
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Simon Breakspear:
Technologie přebírají práci bílých límečků.
A co na to škola?
Text Martin Drnek
Inovátoři, učitelé, společnosti jako
Microsoft nebo Rovio (autor slavných
Angry Birds) se 11. a 12. dubna sešli
v Helsinkách, aby se společně pobavili
o trendech a budoucnosti vzdělávání.
Oppi festival byl výjimečný. Nejednalo
se o konferenci, ale o velké neformální
setkání lidí, kteří se o vzdělávání za
jímají a mají chuť se dozvědět co je ve
světě nového.
Moderátorem a jednou z hlavních
postav celého festivalu byl Simon Bre
akspear. Australský opinion leader
v oblasti vzdělávání, zakladatel learn
labs a zabývající se reformou vzděláva
cích systémů. Speciálně pro Perpetuum
jsme s ním připravili krátký rozhovor.
Simone, mohl bys nám shrnout
hlavní myšlenky z prvního dne Oppi
festivalu zde v Helsinkách?
Jistě, moc rád… za prvé zde vidím dis
kusi o tom, kam se vydává budoucí
vzdělávání. lidé se zde snaží poučit
z nejlepších zkušeností z celého světa
a přemýšlí o tom, kam se vydat dále.
A jedna z hlavních zpráv z tohoto fes
tivalu je, že když se snažíme dívat do
budoucnosti, je dobré se podívat i na
věci, které vždy fungovaly, jako je péče
o vztahy a práce v komunitě. Až potom
je dobré přemýšlet o nových příležitos
tech, třeba o tom, co nám přináší nové
technologie. Já osobně jsem přesvěd
čen, že kombinace staré moudrosti
o tom, jak dobře učit, a výzva nových
technologií je to, co bude tlačit budoucí
vzdělávání vpřed.
Slyšeli jsme zde o velkých
posunech, které se dějí právě nyní
ve společnosti, ale i v systému
vzdělávání. Mohl bys zdůraznit

některé velké výzvy, kterým nyní
čelíme?
Určitě! Právě nyní můžeme všichni
sledovat velké změny ve společnos
ti a poměrně malé změny v systému
vzdělávaní. A v tomto nepoměru vidím
největší problém. Největší výzvou, kte
ré současná společnost v současnosti
čelí, je rychlá globalizace, tzn. hluboké
propojení světa. dnes například když
někdo hledá zaměstnance pro svou
společnost v Praze, hledá v celé Evropě,
respektive má možnost hledat toho nej
lépe se hodícího člověka na celém svě
tě. to znamená, že když chcete uspět,
musíte být skutečně dobrý v tom, co
děláte. druhou velkou výzvou je tech
nologie, kterou nyní všichni nosíme
v kapsách. ta mění požadavek na naše
vědění, neboť velká část je ho nyní do
stupná na internetu. Nu a pak jsou tu
nové technologie, jako je umělá inte
ligence. v minulosti jsme viděli, jak je
práce tzv. modrých límečků přesunuta
na stroje, v současnosti sledujeme, jak
je práce tzv. bílých límečků přesouvá
na na nové technologie. věci jako Siri
od Apple, Google drive apod. jsou jen
začátkem tohoto procesu a nastává čas,
abychom se všichni zamysleli, jakou
přidanou hodnotu mohou práci při
nést skuteční lidé.
Říkáš tedy, že v současnosti
nejsme schopni vidět za hranice
budoucnosti?
Skutečně, za horizont budoucnosti
nevidíme, ale musíme se již nyní při
způsobit. Současný vzdělávací systém
je primárně o rozvoji a testování do
vedností a znalostí, které v blízké době
nebudou potřeba k tomu, abyste získali
zaměstnání. Nyní lidi tzv. vzděláme, ale

na konci tohoto procesu nejsou skuteč
ně připraveni na to, aby si našli práci.
Slyšeli jsme zde hodně o žácích,
učitelích a školách. Chtěl bych se tě
zeptat, jaká je nová role rodičů ve
vzdělávání. Je možné i zde sledovat
nějakou změnu?
to je skutečně zajímavá otázka. ve sku
tečnosti si nemyslím, že se jedná o no
vou roli, ale spíše o roli, kterou rodiče
ve vzdělávání měli před tím, než jsme
vybudovali celý vzdělávací systém.
Jedna z výzev této výstavby veřejného
vzdělávacího systému je, že stát a školy
převzaly zodpovědnost za velké množ
ství úloh a rolí, které před tím zajišťova
ly primárně rodiny. Pro úspěch v sou
časném i budoucím vzdělávání je klíčo
vý fungující vztah mezi rodičem a žá
kem, žákem a školou a školou a rodi
čem. Role rodiče by měla být primárně
v podpoře dítěte v hledání sama sebe.
Rodič by měl klást svému dítěti otázky
o tom, jaké jsou jeho vášně a schopnos
ti. Měl by mu tak pomoci nalézt
vrozené vlohy a napomoci
mu je rozvíjet. A pak
je tu důležitá role,
kdy rodič dává své
mu dítěti příležitost
k objevování v bez
pečném prostředí,
aby dítě mělo mož
nost nalézt právě to,
co ho skutečně baví,
v čem vyniká a z čeho
si jednou bude moci
vydělat na své ži
vobytí.
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Čas strávený s dětmi je nejcennější investicí,
deskové hry jsou řešení
Čas strávený s dětmi je „kritický pro jejich rozvoj“. Deskové hry dávají tomuto času něco navíc: zábavnou
formou podněcují komunikaci, řešení problémů, sebevědomí a řadu dalších důležitých vlastností.

byla následně porovnána data získaná
v USA se 14 dalšími zeměmi. Srovná
ní potvrdilo, že vazba mezi vzděláním
a časem s tráveným s dětmi platí napříč
zeměmi. Navíc se prokázalo, že celkový
čas strávený s dětmi roste s výškou HdP
na hlavu.
výzkum realizovaný v roce 2008 Natio
nal Bureau of Economic Research ově
řoval vazbu mezi sociálním zázemím,
mírou vzdělání rodičů a časem stráve
ným s dětmi. Studie dochází k závěru,
že lidé s vyšším vzděláním kladou na
čas strávený s dětmi větší důraz, ačko
liv by mohli mnohé z těchto činností
nahradit nabídkou trhu (zájmovými
aktivitami). Ačkoliv v mnoha jiných
ohledech (všední domácí produkce,
vlastní volný čas) je vztah ke vzdělání
negativní, u času stráveného s dětmi
je to naopak: vzdělanější rodiče tráví
s dětmi času více. v rámci výzkumu

Přidaná hodnota deskových her
v tomto ohledu patří mezi vhodné ak
tivity deskové hry. Během nich dochází
k přímé interakci, kdy rodič není pří
tomen pouze fyzicky, ale je aktivním
účastníkem hry. děj her podněcuje
komunikaci, společné řešení problé
mů, sebevědomí, ale nabízí i možnost
ukázat, jak řešit případné konflikty
nebo jak se vyrovnat s prohrou. „des
kové hry mají prokazatelně pozitiv
ní vliv na dětský rozvoj, jsou okam
žitě po ruce a nejsou nákladné,“ říká
Jana Karásková, zástupkyně společnosti
Piatnik, jednoho z největších výrobců
deskových her v Evropě. Příkladem je

Jste si jisti, že vaše dítě
používá obě nohy?
Text Michaela Dostálová
První nohou, na které poskakuje vět
šina dětí, je škola. Pokud chceme, aby
naše děti pohodlně, bez pokulhávání,
procházely životem, měli bychom se za
jímat i o tu druhou – měkké dovednosti
Komunikace, spolupráce, tvořivost,
řešení problémů a další měkké do

vednosti jsou nezbytné pro úspěšnější
a naplněnější život. Prostor pro jejich
rozvíjení ale většina škol nenabízí. Ne
proto, že by nemohly nebo to neumě
ly, nemají na to prostor. Samozřejmě,
existují školy, kde se pedagogové měk
kým dovednostem věnují, nějakým

hra Activity, která v Čechách získala
v roce 2009 a 2011 titul Hra roku. Je na
bízena v několika verzích podle věku
a trénuje schopnost improvizace a vy
jadřování slovního, pantomimického
a kreslířského. „deskové hry lze zařadit
už od útlého věku dítěte, kdy nenuce
nou formou podporují základní doved
nosti, jako je rozeznávání barev a čísel,
a můžete u nich zůstat až do dospělos
ti, kdy je potřeba zapojit i kombinační
a strategické schopnosti. v každém věku
mají tedy deskové hry svůj specifický
přínos,“ upozorňuje Jana Karásková. red
JSEM RODIČ

Značka Piatnik má nový e-shop pro
pohodlný výběr z mnoha desítek
her, karet a puzzlí podle různých
kritérií. Nabízí také speciální sekci
pro školy a dětské organizace se
zvýhodněnými cenami a dopravným zdarma. www.eshop-piatnik.cz

způsobem jejich rozvoj začleňují do
výuky a s formálním vzděláváním jej
propojují. Není jich však mnoho.
Poslání ukázat dítěti smysl komuni
kace, důležitost přátelství a pomoci či
řešení zapeklité situace, má především
rodič. využít při tom může vlastní kre
ativity, zkušeností nebo třeba webové
ho portálu www.druhanoha.cz, který
zdarma nabízí stovky aktivit, rozvíje
jících právě měkké dovednosti u dětí.
Určitě i rodič, ačkoliv sám chodící
po „dvou“, narazil jistě někdy na jiné
ho dospělého, který kulhal. Možná to
bylo jenom proto, že ho kdysi, když byl
malý, nikdo nenaučil používat „ nohy
obě“.
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Skrze „chytré brýle“ viděti
České školy začaly objevováním možností s tabletů a chytrých telefonů a svět už objevuje Google Glass,
brýle s procesorem a připojením na internet. Google Glass byly zatím ke koupi jediný den, jen v USA
a za 1 500 dolarů. Několik vybraných učitelů dostalo v rámci projektu Google Glass Explorers příležitost
prošlapat cestu do zatím neobjevované oblasti a jejich zkušenost stoji přinejmenším za pozornost.
Text Martin Drnek
Skupina dětí ve věku 46 let společně
u stolu tvoří své vlastní malby. Používa
jí klasické vodové barvy, pastelky, štět
ce a houbičky, které do barev namáčí,
a pak jimi dělají různé skvrny na velký
list papíru. Jednotlivé barevné skvrny
se vzájemně rozpíjí a kombinují. děti
v této americké školce vytváří svá vlast
ní umělecká díla technikou, která je
inspirována malířem Ericem Carlem.
Na celém průběhu tvorby by nebylo
nic překvapujícího, kdyby několik dětí
nemělo nasazené Google Glass a neza
znamenávaly by tak průběh své tvorby.
třída Margaret A. Powersové je jedineč
ná pravě tím, že je zapojena do projektu
Google Glass Explorers . Ona sama pak
ve vytváření záznamu aktivit z přímé
perspektivy dětí vidí největší přínos
těchto „chytrých brýlí“.
Přímým svědkem vlastního učení
díky Google Glass se pro Margareth ote
vřela zcela nová perspektiva v pohledu
na to, co její děti při aktivitách dělají. Již
nemusí být pouhým vnějším pozorova
telem. Při sledování záznamu se stává
přímým účastníkem samotné tvorby
dítě. Jednotlivé záznamy si s dětmi pak
i prochází a nechává je komentovat, co
dělaly a jaké postupy volily. Snadno tak
najde okamžiky, kdy děti mají při práci
s novým materiálem problémy, kdy se
jim nedaří např. práce s lepidlem, a pří
mo vidí, jaké pohyby děti dělají. Může
jim tak dát radu a pomoci jim při další
fázi jejich tvorby.
Experimentů a pokusů, které Mar
garet s dětmi používajících Google
Glass provedla, je nesčetně, některé
byly úspěšné, jiné pochopitelně méně,
všechny je pak možné najít na jejím

blogu www.365daysofglass.com. A to
včetně vybraných záznamů, které vy
tvořily přímo děti při svých aktivitách
a průzkumnických výpravách. Co však
může Margareth říci s naprostou jisto
tou, je, že děti práce s Google Glass baví.
Vidět třídu jako učitel
Nemálo učitelů či učitelek si v České
republice kdy postesklo, co by to bylo,
kdyby jejich žáci měli příležitost, ale
spoň na chvilku vidět třídu z pohle
du učitele. Podobnou zkušenost nyní
nabízí svým studentům lisa Marie
Bennett, sdílí s nimi totiž záznamy je
jich společných setkání ve školní třídě,
a to ze svého vlastního pohledu. tuto
jedinečnou příležitost jí umožňují pra
vě Google Glass. Žáci tak mají možnost
vidět sami sebe, což dle její zkušenosti
vedlo ke změně chování žáků a smě
rem k větší aktivitě. Mají možnost sle
dovat, kam jejich učitelka soustřeďuje
pozornost a snaží se ji pak přitáhnout
svým směrem. díky tomu, že záznamy

dokumentují jejich společná setkání,
využívají žáci těchto videí i k vlastnímu
individuálnímu vzdělávaní. Když plní
domácí zadání, mohou se na záznam
znovu podívat a pustit si tu pasáž, kde
je dané téma prezentováno a prodis
kutováno. záznamy z Google Glass tak
slouží jako jeden velký sdílený sešit
s poznámkami z hodiny, kde je zdoku
mentováno doslova všechno.
I lisa Marie Bennett je s používáním
Google Glass spokojena a zdůrazňuje
ještě jeden zajímavý nový prvek, o kte
rý ji tato technologie obohatila hodiny.
"Moji studenti stráví ve školních lavi
cích velkou část svého produktivního
času. ve škole jsem s nimi během týd
ne často delší dobu než jejich rodiče
doma. A právě rodiče se velice zajímají
o to, co jejich děti dělají v době, když
jsou v práci." Po domluvě se studenty
tedy vybraná videa sdílí i s jejich rodiči
a i ti tak mají možnost nahlédnout do
světa, ve kterém se jejich děti pohybují
desítky hodin týdně.

S v ě t v z d ě l ává

Vzdělávejte se po svém
Neboli škola není instituce, kterou by se nedalo obejít.
Dale Stephens píše o své vlastní zkušenosti, kdy odmítl řídit se ve svém vzdělávání tím,
co chce škola, a místo toho si svou vzdělávací cestu naplánoval sám.

Text Martin Drnek

All rights reserved including the right of
reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with
Perigee, a member of Penguin Group (USA)

Kovář lepší kováříčka
Hlavní myšlenku knihy lze shrnout
velice jednoduše. Podobá se českému
přísloví „Proč chodit ke kovaříčkovi,
když můžete jít přímo ke kováři“. dale
se snaží čtenáře přesvědčit, že nemá
smysl ztrácet čas na vysoké škole, neboť
vše, co univerzity nabízejí, lze získat
jednodušeji a přímo u zdroje. Pokud
vás zajímá robotika, proč vám o ní má
vykládat profesor, můžeteli pomáhat
např. nejlepšímu odborníkovi na robo
tiku přímo v jeho laboratoři? Možná si
myslíte, že je něco takového nereálné!
Životní zkušenost autora však ukazuje,
že stačí trocha umírněné drzosti a od
hodlání vzít odpovědnost za své vzdě
lávání do vlastních rukou.
dale vychází z jednouché premi
sy, se kterou má zkušenost valná část
absolventů univerzit. získaný diplom

DALE J. STEPHENS: Vzdělávejte se po svém

v českých pohádkách chodí Hloupý
Honza do světa, aby se něčemu při
učil. Na konci pohádky je z Hloupého
Honzy zkušený, statečný muž, který
má „pod kloboukem“. dnes mladí lidé
„Dale vás zaujme hned na první stránce, a už
nechodí
na zkušenou, navštěvují školu
vás nepustí. Pokud se chystáte na vysokou školu,
a nemátevodvahu
přečíst si nejdřívočekáváme,
tuhle knížku,
a po dětství
ní stráveném
zasloužíte si přesně to, u čeho skončíte.“
že na tom
podobně
jakoDreams
Honza
—Sethbudou
Godin, autor
knihy Stop Stealing
z pohádky.
Najdou se však jedinci, kterým po
dobný způsob získávání zkušeností
a znalostí nevyhovuje. Mají pocit, že je
škola zdržuje, že se učí věci, které ni
kdy nepoužijí, že učitelé jim vykládají
o světě přímo za oknem, které však ni
kdy společně neotevřou. Jedním z nich
byl i dale Stephens, který o své životní
zkušenosti napsal knihu Hacking your
education. ta nyní vychází v českém
překladu pod názvem Vzdělávejte se po
svém.

DALE J. STEPHENS:

Vzdělávejte se
po svém

POMOC!

překlad knihy Hacking your Education:
Ditch the Lectures, Save Tens of Thousands,
and Learn More Than Your Peers Ever Will

ztratil punc exkluzivity a zaměstnava
telé se dívají hlavně po zkušenostech.
Čas, který každý student dle autora
stráví na škole, lze využít efektivněji.
Jde získat stejné znalosti a dovednos
ti, i potřebnou zkušenost a praxi. tato
útlá kniha je proto nejen zajímavá vý
pověď, ale hlavně také zjednodušený
návod, jak se vymanit ze společenských
konvencí o tom, co je to správné vzdělá
vání, a najít si svou vlastní cestu. Slovy
Stephensona „hacknout vzdělávání“.
Jak obejít školu
v jednotlivých kapitolách se dale vě
nuje různým stránkám individuálního
vzdělávání. Radí, jak si sestavit studijní
plán, jak získat mentora (např. onoho
odborníka na robotiku), jak získávat

kontakty a vytvářet kolem sebe síť lidí,
kteří vás mohou neustále inspirovat,
učit a posouvat dále. Kniha je prolože
na skutečnými lidskými příběhy a tzv.
„fintami dne“. tyto různé rady jsou pak
na knize snad to nejzajímavější. Po
kud si některé čtenář vybere a začne je
zkoušet sám na sobě, zjistí, že svět ko
lem není ta nedobytná pevnost, jak se
na první pohled zdá. Existuje spousta
zkratek a postranních dvířek vedou
cích k cíli. Nevíte např. email na ně
koho zajímavého, s kým byste se chtěli
setkat. dale vám poradí, jak ho získat.
Poradí vám, i jak email napsat, aby za
ujal a dotyčný se s vámi setkal např. na
30 minut u kávy.
Když dojdete až na poslední stranu,
je téměř nemožné, abyste nepocítili
touhu se vydat na zkušenou jako Honza
z pohádky. Svoboda učení, kterou dale
popisuje, je strhující. Stačí jen odvaha
vzít odpovědnost za své vzdělávání do
svých rukou a vydat se objevovat svět.
toto čtení by mělo být snad povinné
pro každého středoškoláka, který pře
mýšlí o tom, co bude po maturitě.
JSEM RODIČ

Vzít vzdělávání do svých rukou mohou mladí lidé již na střední škole.
Je možné s nimi probrat zápis do
kurzu MOOC (massive open on-line
courses) např. na www.coursera.
org. Seznámí se tak s kurzy nejlepších světových univerzit. Zjistí, co
vyžaduje vysokoškolské studium.
Kurz si mohou studenti vybrat sami,
což je prvním krokem k tomu, aby
začali rozhodovat o vlastním učení.
Informace o knize jsou k dispozici
na www.vzdelavejteseposvem.cz.
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Mobil ve škole? Ano!
Školy v novozélandském městě Nelson podporují od tohoto roku své žáky, aby si do školy vedle tužek
a sešitů nosili i elektronická zařízení. Pro rodiče pořádají setkání, na nichž jim ukazují, jak na to.
A rodiče jim to schvalují…

text Aneta Bernardová, Bohumil Kartous
Ředitelka dívčí školy Nelson Cathy
Ewing říká, že tento rok začali rodičům
„silně doporučovat, aby měli studenti
svá vlastní zařízení“.
Politika BYOd (Bring Your Own
device, přines si své vlastní zařízení,
pozn. překl.) není povinná a studenti,
kteří vlastní zařízení nemají, nebudou
v nevýhodě, neboť jim škola může půj
čit přístroj v knihovně.
„Nenahradí tradiční výukové meto
dy,“ říká ředitelka dívčí školy, „ale mo
hou žákům usnadnit pochopení uči
va.“ Paní Ewing vysvětluje, že její škola
bude podporovat „zodpovědné a přija
telné používání přístrojů“.
Minulý rok uspořádala škola akci
pro rodiče, na které jim představila pro
gramy se zapojením mobilních zaříze
ní. Reakce na zavedení politiky BYOd
byla podle ředitelky veskrze pozitivní,
objevovaly se však obavy rodičů, aby
koupili správný přístroj, a zajímali se
o přínosy této iniciativy pro výuku.
Ačkoli je vše teprve v počátku, ředi
telka Ewing tvrdí, že používání elek
tronických přístrojů studenty bude
znamenat „velmi pravděpodobně vyšší
zapojení do hodin a tím pádem i lepší
učení“.
Studenti BYOD vítají
lily Power a Mila Robertson jsou stu
dentky střední dívčí školy Nelson. Jsou
ve třetím ročníku a obě dostaly k váno
cům Mac Booky, které budou používat
při vyučování.
„Bude to dobré na vyhledávání in
formací, psaní prací a vyměňování si
dokumentů s učiteli,“ říká lily.
Studentky uvádějí, že knihy použí
vají jen v hodinách angličtiny a mate
matiky, přičemž si raději zapisují do

macbooků, než aby si dělaly poznámky
na papír.
Podle nich budou přístroje nejuži
tečnější v hodinách dějepisu a tako
vých, kde bude potřeba vyhledávat
hodně informací.
Ředitel další nelsonské střední školy
Garin John Boyce popisuje, že studen
ti prvního a druhého ročníku musejí
nosit vlastní zařízení povinně, a před
pokládá, že tomu tak bude i v příštím
roce.
Škola podle něj provedla rozsáhlé
vyhodnocení prvního roku zavedení
povinné politiky BYOd. „vše probíhalo
dobře, akademické výsledky byly skvě
lé, potýkali jsme se ale s mnoha pro
blémy způsobenými tím, že šlo o první
rok projektu.“
Mezi takové potíže patřilo třeba to,
že studenti svá zařízení rozbili, protože
zapomněli, že je mají v taškách.
Ředitel Střední školy Nayland, Rex
Smith, zavedl politiku BYOd pro stu
denty prvního a druhého ročníku.
Nyní začíná třetí rok tohoto projektu.
„Studenti, kteří jsou ve třídách s po
litikou BYOd, pociťují při vyučování
jinou atmosféru. Mají neustálý přístup
k mnoha zdrojům a možnostem učení
se i online výuce.“
Každý různým tempem
Ředitel další střední školy v Nelsonu,
Gary O’Shea, říká, že jeho škola inicia
tivu BYOd neprosazuje.
v současnosti si může každý žák při
nést vlastní přístroj a připojit ho ve ško
le k wifi, avšak není to povinné. Mají
sadu notebooků, které putují mezi tří
dami. Pan O’Shea popisuje, že většina
studentů má vlastní přístroje a zároveň
mohou využívat ty ve školní knihovně.

„zcela záměrně se posouváme k po
litice ‚přines si vlastní zařízení‘ jen po
malu. Je to finančně náročné a zároveň
musíme mít zaměstnance, kteří budou
umět přístroje používat, aby se zaříze
ní nestala jen něčím, díky čemu budou
chlapci zahálet. Musí zlepšit naše vý
sledky.“
Podle slov ředitele se škola snaží
o skutečný přínos pro výuku, nikoli jen
povrchní zalíbení se. „Nejde nám jen
o to rozhlašovat, že jsme škola 21. stole
tí používající internet – musíme vidět
jasné výsledky. v podstatě teď nevidí
me nutnost iniciativu zavádět. Když ji
odložíme, naši zaměstnanci budou mít
více času, aby se seznámili s technolo
gií, a poté ji budou moci začít používat
řádně – náklady se pak sníží a zároveň
bude vyvinutější zázemí.“
zatím se budou zaměřovat na žáky
prvního ročníku, kteří se budou učit
používat školní ultranet (webové řeše
ní pro školy rozšířené na novozéland
ských školách, pozn. překl.) a svá vlast
ní zařízení ve škole.
I základní školy umožňují žákům,
aby si nosili své vlastní přístroje a moh
li je užívat ve všech hodinách.
Ani škola Auckland Point, ani Hamp
den Street nemají povinný program
BYOd, umožňují však studentům,
aby si přinesli svůj přístroj, a navíc
jim nabízí využití školních zařízení.
Ředitel Střední školy sv. Pavla popi
suje, že mají nepovinný systém BYOd,
ale škola má zásobu zařízení, která pro
najímají. Rodiny platí zhruba 25 dola
rů ročně, aby pomohly škole s náklady
na přístroje. Pokud si žáci nosí přístroj
z domova, poplatku se vyhnou. vlastní
zařízení má okolo třetiny studentů.
zdroj: Stuff.co.nz
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Kde se učí příští prezident?
Děti ze Singapuru vykazují dlouhodobě jedny z nejlepších výsledků v mezinárodních srovnáních různých
gramotností. Trochu o samotném systému a trochu o tom, jak funguje jedna elitní singapurská škola,
přímo z terénu…

text Irena Smetánková, Singapur
Singapurská Raffles Institution (RI) je
úctyhodná instituce, která za devět let
oslaví dvě stě let od svého založení,
mezi svými absolventy se pyšní několi
ka prezidenty, ministerskými předsedy,
ministry a dalšími význačnými činiteli,
je to „škola snů“ pro všechny mladé Sin
gapuřany.
RI má dva stupně v rámci singapur
ského vzdělávacího systému: seconda
ry school, která je čtyřletá a nastu
pují sem žáci po 6. třídě na zá
kladě výsledků v testech
Olevels, a junior college,
která je dvouletá a je před
stupněm k univerzitnímu
studiu. Secondary school
je pouze chlapecká, do ju
nior college přicházejí i dívky z při
pojené dívčí školy Raffles.
Cíle vzdělávání: rozpoznat dobro
od zla, nést za sebe odpovědnost,
zapojit se do komunity
vyučovacím jazykem je angličtina,
ale žáci přicházejí ze tří různých jazy
kových zázemí rodin a jsou povinni
studovat jeden z „národních“ jazyků:
čínštinu, malajštinu nebo tamilšti
nu. zkoušky z národního jazyka jsou
součástí přijímacích zkoušek na uni
verzitu a většina žáků přiznává, že
pro dobrý výsledek potřebují domácí
doučování. výuka postupuje podle
národního kurikula, jehož cílem je vy
chovat mladé lidi, kteří věří ve vlastní
schopnosti, dokážou rozpoznat dob
ro od zla, jsou odpovědní za vlastní
učení, jsou dobrými týmovými hráči
a umějí přemýšlet samostatně a aktiv
ně se podílejí na životě své komunity
a své země (podle The desired Out
comes of Education).

Škola, tradičně zaměřená na silný
akademický program a vynikající vý
sledky, již deset let rozvíjí i program
zaměřený na pěstování charakteru
u žáků, jejich zapojení do komunitní
služby a získávání zkušeností mimo
zdi školy.
ve 3. ročníku secondary school
(naše 9. třída) se žáci učí samostatnos
ti tak, že po 10 týdnů bydlí na koleji

v areálu školy namísto doma. Násle
duje „Gap semester“ v druhé polovině
4. ročníku, kdy žáci rozdělí 10 týdnů
mezi zahraniční zkušenost v asijských
i evropských zemích (z našeho regionu
např. hudební pobyt v Rakousku nebo
sledování stop holokaustu v Polsku
a Rakousku a výměnné pobyty v Ně
mecku) a pracovní stáž v Singapuru
podle oblasti svého zájmu.
Technologie do výuky na principu
sněhové koule
Přestože areál školy je plně pokryt bez
drátovým spojením a vysoká techno
logická vyspělost je v Singapuru znát
na každém kroku, k zapojení techno

logií do výuky přistupuje škola uváž
livě. Necelé dva roky funguje digitální
centrum se dvěma přilehlými třídami,
kde se experimentuje s využíváním
moderních technologií. tým tří odbor
níků It pomáhá učitelům uskutečnit
jejich představy. v modelové třídě jsou
např. umístěny čtyři interaktivní tabule
namísto jedné a žáci mají židle na ko
lečkách. ty jim umožňují větší pohyb
po třídě a mimoděk zabraňují usínání.
z laboratoře lze chování žáků, jejich
zájem a reakce sledovat a hodnotit.
Škola využívá iPady, které však žáci
mají jen pro konkrétní úkol a zase je
vrátí. Škola nepřipouští praxi BYOd
(Bring Your Own device neboli
„noste si vlastní zařízení“), vlastní
přístroje by prý žáky rozptylovaly.
Učitelé nejsou povinni využívat
technologie, ale působí zde efekt
nabalování sněhové koule – ti od
vážní začnou, ostatní se přijdou
podívat a potom začnou sami zkou
šet. vzdělávání učitelů ve využívání
technologií probíhá převážně infor
málně, sdílením zkušeností namísto
formálních školení.
Škola je placena z veřejných pe
něz a kromě toho vybírá školné, jehož
výši určuje stát. Nemajetní žáci nepla
tí školné, ale minimální symbolický
příspěvek vyjadřující skutečnost, že
vzdělávání není zadarmo. ve třídách
je průměrně 3032 žáků v secondary
school a 2528 žáků v junior college,
celkově má škola 4 000 žáků, z toho asi
8 % zahraničních. Otázka, kolik času
týdně stráví čtením pro radost, skupinu
patnáctiletých chlapců zjevně zaskoči
la a všichni do jednoho přiznali, že ani
minutu. A všichni se shodli, že do školy
chodí opravdu rádi.
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Věk práce střídá věk volného času
Děti dnes tráví svůj volný čas radikálně odlišným než předešlé generace. Nepřicházejí o něco? Vždyť
způsob, jakým se tak děje, může ovlivnit jejich budoucnost více než standardní škola. Soňa Hermochová,
nestorka české vývojové psychologie, komentuje problematiku volného času.

Text Bob Kartous
devatenácté a dvacáté století byly stole
tími práce.
Nyní řeší většina společností okolo
Atlantiku trochu jiný problém: volný
čas. Je ho čím dál tím více a zdá se, že
tento trend bude pokračovat. techno

logie ukrajují nejen modrým, ale už
bílým límečkům. Práce ale zároveň
znamená naplnění života, způsob, jak
mu dát směr a smysl.
Problém je, že o volném času stále
přemýšlíme jako o privilegiu svého
druhu. v životě dětí, které nyní nastu
pují do základních škol, by však mohl
dominovat. Jsou na to připraveny?
Jak je to vlastně s volným
časem z hlediska lidské
psýché a zejména
z hlediska jejího rozvoje?
Nejdříve trochu retrospek
tivy, která ukazuje, že volný
čas není zdaleka vynálezem
současné společnosti a že
společnost k němu vždy za
ujímala dost určitý postoj.
Nutno dodat, že v lecčem
stále aktuální.
Aristoteles chápe volný
čas jako čas na „rozumo
vání, čtení veršů, setkávání
se s přáteli a poslouchání
hudby“. Povšimněte si, že
nemá nic společného s le
nošením a nicneděláním.
tento úzus přetrvává do
středověku a teprve v době re
nesance bylo množství volného
času minimalizováno, byla prefe
rována práce. zahálka (volný
čas) neměla v tehdejší
společnosti svůj
význam.

Co nového přinesla průmyslová
revoluce?
Průmyslová revoluce ukázala, že prá
ce je klíčem ke společenskému rozvoji
a zároveň nemalou daní, kterou jednot
livec, aby přežil, musí obětovat. Karel
Marx kupříkladu, jak poukazují jiní
autoři, chápe volný čas jako sféru lid
ské svobody, svobodného rozhodování
a svobodné činnosti. Práci charakteri
zuje jako říši nutnosti, volný čas jako
říši svobody.
volný čas se postupně dostává vě
deckým tématem. tak třeba význam
ný francouzský sociolog volného času
Joffre dumazedier říká, že volný čas
představuje jen určitou část mimopra
covní doby. vyjímá z něj osobní a ro
dinné potřeby a povinnosti – biologické
potřeby (stravu, hygienu, spánek, vaře
ní, úklid, nákup, péči o děti).
Jak nás ovlivňuje způsob, jakým
trávíme volný čas?
významně! volný čas je mimo jiné totéž
co odpočinek, zábava a rozvoj osobnosti.
Odpočinek slouží především k regene
raci sil vydaných při práci, ve škole a jin
de. zábava je také forma regenerace sil,
ale psychických. výsledkem má být dob
rá nálada. zní to trochu banálně, ale za
to se dají dosadit jakékoliv osobní způ
soby zábavy a relaxace, které si dokážete
představit. Při volném čase se učíme do
vednostem, upevňujeme znalosti, často
něco přímo tvoříme. do jaké míry se to
děje, to záleží na výběru a možnostech,
jak volný čas naplňovat. zatímco školy,
byť jsou mezi nimi obrovské rozdíly, za
jišťují určitý standard, ve volném čase
to neplatí. ty děti, které nemají kvůli ro
dinným poměrům na výběr a zůstávají
bez impulzů, inklinují nikoliv k napl
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ňování času, ale k jeho ubíjení. A to se
může postupně stát jediným známým
způsobem, jak s časem naložit…
Takže volný čas je vlastně vysoce
důležitým „driverem“ lidského
života?
dá se to tak říct. Roger Sue dělí funkce
volného času na psychosociologickou,
do které řadí uvolnění, zábavu a rozvoj
člověka, sociální, do které patří sociali
zace jedince, a symbolickou příslušnost
k některé sociální skupině. Sem se dají
zahrnout třeba rodinná setkání, večír
ky, ale třeba i to, když jdeme fandit své
mu oblíbenému hokejovému týmu.
Jsou tu pak další funkce, terapeutic
ká, zdravotní, které napomáhají smys
lovému rozvoji, prevenci chorob a ne
zdravého životního způsobu. všechny
vlastně do velké míry přispívají k sebe
vzdělávání, často zásadním způsobem.
Stále se zvyšující vliv má funkce ekono
mická. lze bez nadsázky říct, že sektor
služeb, který v ekonomice hraje stále
větší roli, souvisí do velké míry právě
s rozvojem volného času.
S tím, jak volný čas začíná domi
novat našemu životu, se pochopitelně
i jeho naplnění a využití dostává do po
předí. Myslím, že přemýšlivější rodiče to
vědí nebo to minimálně intuitivně tuší.
Považujete za zrádné vnímání
volného času jako „nicnedělání“?
zrádné je, když je „nicnedělání“ doslov
né. Ne vždy tomu tak nutně musí být,
i když zrovna ležíme na gauči nebo se
díváme z okna. tehdy nám často běží
hlavou myšlenky na to, co se dělo a co
mohlo či mělo být jinak, nebo to, co nás
čeká a čeho se bojíme a jak se s tím vy
rovnat, těšíme se na to, co bude. v rám
ci tohoto „nicnedělání“ probíhá jeden
z nejdůležitějších „mítinků“, co může
me mít, tedy schůzka se sebou samým.
Klíčem ke spokojenému životu je přece
– v prvé řadě – pochopení vlastních po
citů, rozluštění toho, proč něco chceme,
proč něco děláme, proč se na věci dívá
me právě takto. Od toho pak vede cesta,
jak to přijmout či změnit. Jinými slovy,
někteří rodiče mají pocit, že dítě musí
mít svůj volný čas naplněn zcela, a nej
lépe fyzicky. Měli by myslet i na potře
bu duševního odpočinku a přemítání,
k tomu děti potřebují vesměs jen čas
a vhodné podněty…

Takže odpočinek by měl – do jisté
míry – to „nicnedělání“ podporovat?
tento důležitý význam a smysl volné
ho času se často zahrnuje pod jeho re
laxační funkci, což je pravda jen do jisté
míry – relaxační rituály a metody jsou
uvedenému nicnedělání blízké.

motné činnosti není prioritou. Stále
častěji se setkáváme s tím, že mnohé
zájmové organizace jsou finančně do
továny právě dle výsledů a hodnocení
na výstavách a soutěžích. Jde tedy o ja
kousi organizovanou poloprofesionál
ní přípravu.

Jak hodnotíte dnešní možnosti
trávení času dětmi? Přínosy
a rizika?
Počítač, počítačové hry, Facebook,You
tube, Skype – pro jedny synonyma zla,
pro druhé možnost, jak individuálně
profilovat svůj volný čas a jak získá
vat dovednosti ve virtuálním prostře
dí, které je třeba osahat a poznat jeho
úskalí, ale i možnosti a výhody. Je třeba
se naučit orientovat v tom, že nevím jis
tě, s kým chatuju, k úspěchu mohu po
užít chaty a všechny emoce nejsou přes
obrazovku sdělitelné a ani kamarád na
druhé straně obrazovky nemůže obe
jmout kolem ramen či povzbudivě bez
řeči poplácat po ramenou. Kontakt tváří
v tvář a kontakt přes obrazovku skuteč
ně nejsou totéž a řešení některých si
tuací se tak může lišit.
Nejrozšířenější a nejčastější varian
tou trávení času byla ještě do nedávna
parta kamarádů. Sociální mobilita,
změna náplně volného času dětí, ale
i možnost volby školy mimo bydliště
vedou k tomu, že tak důležité tráve
ní času po škole s vrstevníky není tak
snadné. tím ale mladý člověk opět
přichází o jednu možnost přirozeně
získávat dovednosti jak se chovat a jak
jednat v neformálním kolektivu, jak si
najít a udržet kamarády a přátele… bez
zkušeností, jak mnohé mezilidské si
tuace řešit, se tak často ocitá v kontaktu
s lidmi v nepříjemné, konfliktní podo
bě, je bezradný, flustrovaný a vzdává
tak svůj společenský život zcela.

Přesvědčíme rodiče, že parta dětí
je lepší než sportovní klub nebo
angličtina?
Jedním z důležitých atributů volného
času je to, že v jeho rámci si mohu pro
žít úspěch v té podobě, jak ho cítím já.
Říkáme tomu prostě radost.
Při organizování volného času mla
dých lidí je třeba umožnit ho trávit
podle okamžité nálady, vlastní osobní
volby, zájmu, kreativně, bez předem
připraveného plánu, spontánně – tak
aby se člověk mohl odreagovat z napě
tí všedních dnů, projevit radost, obavy
a celou paletu pocitů, co v sobě nosí.
Ne aby se musel stále znovu a znovu
přizpůsobovat tomu, co po něm chce
někdo jiný. Prostor pro radost, což je
vlastně účinná složka toho, čemu se
v odborných kruzích říká psychohygie
na, předchází zneužívání antidepresiv
a problémům, které v krajních přípa
dech vedou k sebedestrukci.

Nevynahrazují to do značné míry
organizované způsoby trávení
volného času?
Jak se to vezme. vezměme si třeba spor
tovní kluby – na jedné straně chvály
hodná péče o tělo a kultivace pohybu
a smyslu pro fair play a disciplínu
a na druhé straně často nezdravá sou
těživost. totéž některá zájmová sdru
žení, kde vedle rozvoje či navazování
osobních kontaktů jde často o výkon
a úspěch, tedy svoboda a radost ze sa

Co může udělat škola?
Škola by měla umět rozlišovat, že trojka
z matiky dcery profesora matematiky
na MAtFYzU je jiná trojka než u dcery
kadeřnice, že vyrušování kluka, který
má úplnou rodinu a odpolední servis
u babičky, je drzost, ale vyrušování klu
ka ze tří dětí matky samoživitelky může
být projevem nízké pozornosti, kterou
mu okolí věnuje, nikoliv schválnost.
Nepřišel náhodou čas na to,
aby o volný čas dětí bylo náležitě
postaráno?
Postarat by se měli především rodiče,
ale je pravda, že často to buď neumě
jí, nebo na to nemají čas. Animátor
volného času, nebo chceteli pedagog
volného času, tedy spíše má kapacitu
na to nejen určit, jaká aktivita je pro
toho či onoho a pro tu chvíli vhodná,
ale i dokáže individualizovat přístup ke
každému mladému člověku a vyslech
ne a nasměruje tak, aby mladý člověk
volný čas prožil i ve směru vlastního
osobního rozvoje.
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Rodiče, co to prohráli
text Michaela Dostálová
Nedávno jsem stála na zastávce auto
busu plné lidí a byla svědkem zvláštní
situace. zachytila a vystihla v jednom
jediném, krátkém momentu, dva na
prosto rozdílné „rodinné“ světy.
Na jedné straně stála matka s dítě
tem. Bylo to ještě miminko, spokoje
ně odpočívalo na její hrudi, ovinuté
šátkem. Žena skláněla tvář, a ačkoliv
spalo, vlídně k němu mluvila a slo
va prokládala lehkým úsměvem. Na
opačném konci zastávky stál manžel
ský pár se synem. Muž, otec, tiše stál,
uzavřen ve svém světě s nepřítomným

pohledem, nevnímaje dítě. Matka psa
la do mobilního telefonu. Asi pětiletý
chlapec byl mezi nimi. v ruce držel
Ipad, z něhož se ozývala slova: „Chceš
si hrát?“ Stála jsem velmi blízko a vidě
la, jak kluk mačká a mačká velký nápis
YES. Bylo mi z toho smutno…
Pro koho jiného než pro děti bychom
měli vyšetřit volný čas? Klidně i na au
tobusové zastávce. Spoléhat na to, že
nás ve výchově zastoupí technologie,
je blbost. Moderními technologiemi
můžeme dětem pomoci se rozvíjet,
rozšiřovat jim obzory, učit vyhledávat

informace. to ale nenahradí naši vlast
ní přítomnost, která plodí důvěru, se
bevědomí a radost z toho být na světě.
Pro spokojený život klíčová podmínka.
Na jiném místě v Perpetuu si mů
žete přečíst, že se vzděláním stoupá
v očích rodičů hodnota času strávené
ho s dětmi. to není náhoda. Uvědomit
si to znamená poskytnout svým vlast
ním dětem nedocenitelnou hodnotu,
kterou cambridžský psycholog a neu
rovědec Simon BaronCohen nazývá
„pot of gold“. dát dětem skutečný po
klad nemusí stát žádné peníze.

Syndrom 30 metrů
aneb když vezmete dítě na výlet
Znáte zoufalý dětský pohled s otázkou: „Už tam budem?“
Jak udělat výlet tak, aby děti bavil, čili Pecka pro děcka všecka…

Text Gabriela Ježková, Michaela Dostálová
I cesta může být cíl a výlet je cesta toho
to druhu. Jenomže to dětem jen těžko
vysvětlíme. ty se těší na hrad, zámek
nebo zoologickou zahradu a vzdále
nost, která je od cíle dělí, je často spí
še odrazuje. Je tedy na rodičích, aby
děti nějakým způsobem zabavili a tu
příšerně nudnou a dlouhou cestu jim
zpříjemnili.
Už při přípravě výletu bychom ne
měli zapomínat zapojovat děti. Poví
dejme si s nimi o tom, kam jedeme, co
a proč se tam chystáme dělat. Nechme
je vypracovat seznam potřebných věcí,
namalovat mapku či obrázek míst, lidí
nebo zvířat, které třeba budeme ces

tou potkávat. Během výletu mohou
pak děti seznam postupně kontrolo
vat a odškrtávat „splněné“. Po návratu
domů společně vytvoříme vzpomín
kovou knihu doplněnou o fotografie
a drobné předměty, ze které budeme
mít jednou, až ptáčata opustí hnízdo,
nakonec největší radost právě my.
Pokud nemáte čas, řešením může
být Pecka pro děcka všecka. Jedná se
o balíček, v němž jsou obsaženy po
můcky, objevitelský deník s více než
dvaceti aktivitami a motivační příběh
o dvou dětech prožívajících různá
dobrodružství. Rodičům mohou po
moci i osvědčené metody, které jistě

všichni zvládnou. Společně s dětmi
lze zpívat, hrát slovní a paměťové hry
a aktivně pozorovat okolí – hledat sou
vislosti, podobnosti i rozdíly. Porovná
vat, jednoduše počítat, hledat v okol
ních stavbách a věcech předměty jiné.
Mohou nám neživé věci připomínat
věci živé? Mohou mít lidské vlastnosti,
vyprávět nám a my se jich ptát?
Existuje nespočet otázek či inspi
rací a stovky možností. Pecka jich při
náší spousty. Možná, až dorazíte k cíli,
zazní z úst překvapených dětí: „to už
jsme tady?“
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Koho volit do Evropského parlamentu?
S volební kalkulačkou mohou pracovat i děti
Krátká výuková lekce je určena pro učitele (ale i rodiče!) středoškoláků, kteří se rozhodnou pracovat
s volební kalkulačkou pro Evropské volby 2014. Volební kalkulačka je jednoduchý on-line nástroj, který
pomáhá voliči se rychle zorientovat v hlavních názorech politických stran, které kandidují ve volbách.
Odpovědí na 30 otázek volič zjistí, s jakou politickou stranou jeho názor nejvíce souzní. Volební kalkulačka
se používá v mnoha zemích, v České republice je možné ji najít na www.volebnikalkulacka.cz a je
připravována týmem ze spolku Kohovolit.eu.

Úvod – Názorová škála (5 min)
Položíme studentům následující otáz
ku: „Šli byste/půjdete volit do Evropské
ho parlamentu?“
vysvětlíme studentům, jak vypadá
škála, a necháme je stoupnout si podle
toho, jaká je jejich odpověď na otázku.
Prostředek třídy je neutrální pozice
„nevím“ a na jedné straně je „ano“, kte
ré přes střed „nevím“ přechází k „ne“.
Se studenty diskutujeme o jejich posto
jích a odpovědích. Pomocnou otázkou
může být: „Proč jste se postavili do této
pozice a co vás k tomu vedlo?“.
VolebNí kalkulačka (40 min)
Varianta 1: Společné vyplnění
dotazníku s celou třídou
volební kalkulačka se promítne tak,

výsledku celé třídy moderátor v kal
kulačce zahlasuje. takto se to opakuje
u všech 30 otázek. Kontroverzní otáz
ky, které provokují debatu, si zapíšeme
a vrátíme se k nim v závěru lekce.
aby ji viděla celá třída. třída si zvolí
moderátora, který pomalu a nahlas
čte postupně otázky i s vysvětlujícím
popiskem. Moderátor se průběžně ptá,
zda všichni rozumí otázce a zda není
třeba nějaký termín dovysvětlit. důle
žité je, aby zadání všichni rozuměli.
Na každou otázku má třída jen
chvilku, tak aby se zachoval spád lek
ce a určité napětí. U každé otázky se
hlasuje, žáci mají 3 možnosti. Souhla
sí / Nesouhlasí / zdržel se hlasování.
Žáci volí zdvihnutím ruky. Na základě

Téma

volební kalkulačka ve výuce

Cílová skupina

děti ve věku žáků středních škol a gymnázií

Čas

60 minut

Obsah

témata předvolební kampaně do Evropských voleb 2014
Politická gramotnost žáků

Cíle

Poznat politická témata Evropských voleb 2014
dozvědět se, jaké postoje a argumenty zastávají jednotlivé
strany
zvýšit motivaci mladých lidí a prvovoličů zajímat se o vol
by a politická témata
tvorba vlastního politického názoru

Metody

Skupinová práce, společná diskuse

Materiály

PC, připojení k internetu, volebnikalkulacka.cz

Varianta 2: Vyplnění volební
kalkulačky v malých skupinách
Pokud máme možnost využít počítačo
vou učebnu, rozdělíme třídu do skupin
po 3–5 žácích a každé skupině přidě
líme počítač, kde si mohou vyplnit vo
lební kalkulačku. Opět platí, že by se
skupina měla dohodnout na jedné od
povědi. Skupina si poznamenává, které
otázky byly nejspornější. Po skončení si
skupiny představí výsledky.
Závěr – reflexe (15 min)
Společně se studenty diskutujeme o ná
sledujících otázkách:
• U jakých otázek docházelo k nej
větší shodě? Proč?
• Jaké otázky a témata byly nejspor
nější? Proč?
• Jaké otázky spojené s Evropou jsou
zvláště důležité pro mě a proč?
• Překvapilo vás, které strany zastá
vají jaké názory?
• Která témata ve volební kalkulač
ce chybí a přitom nám přijdou
důležitá?
• Může volební kalkulačka motivo
vat lidi jít k volbám? Proč?
lekce adaptována z:
www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/wahl-o-mat-im-unterricht/45461/
kurzmodule
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v tělocvičně

Jeden přišel na schůzku se svou dcerou, druhého čekaly

odpoledne dvě třídní schůzky. Byť tvoří první řady na jejich
koncertech holky pod dvacet, kapela hrála už v době, kdy

ještě nebyly na světě. Michal Malátný a Štěpán Škoch z kapely
Chinaski dokumentují, kterak se z Husákových dětí stávají
rodiče. A protože říkají, že 75 % vzdělání dělá dobrý učitel,
chtějí dobrého učitele ocenit. „Žádný světla a kouře, vezmeme
španělský kytary, trubku, saxofon, bicí a devadesát minut
budeme dávat v tělocvičně, co budou chtít…“
Text Bob Kartous

Bavila vás škola?
Michal: Já jsem to měl tak, že oba moji
rodiče jsou povoláním učitelé, navíc
moje třídní učitelka bydlela v tom stejném paneláku, takže doma často věděli
věci dřív, než jsem přišel. Byl jsem držen dost zkrátka a možná i proto mě
škola příliš nebavila. zvlášť vysokou
školu jsem vysloveně proflákal, čehož
při pohledu zpět lituju. Přeci jen jsem
měl možnost být několik hodin denně
s lidmi, kteří mi toho mohli dost dát.
Štěpán: Bylo to různé a většinou to
souviselo s tím, kdo co ve škole učil. dokud dějepis představoval posloupnost
historických dat, neměl jsem o to zájem.
Když ale přišla nová učitelka dějepisu,
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takový strach, že se z toho některým
spolužákům dělalo mdlo. Jak to tehdy
bylo běžné, museli jsme jako žáci zpívat
na různých akcích typu oslava velké říjnové revoluce, takže jsme měli nějaký
secvičený program a některé holky ze
třídy potají zvracely do ponožek, protože se bály přihlásit, že jim je špatně.
to se pak asi nelze divit, že v nich škola
nevyvolávala příjemné pocity…

která nás místo dat o trvání Sámovy
říše učila spíše to, co se ve stejné době
dělo v dnešním Polsku a jinde ve světě,
pochopil jsem, že tohle je ono, tohle je
dějepis. Souvislosti, nikoliv data, která
stejně většinou zapomeneme a nic po
nich nezůstane. Já si třeba dodnes pamatuju letopočet 621 a to, že si Peršané
podrobili Egypt. vlastně nevím proč.
Mě vůbec nebavilo učit se o tom.
Takže škola stojí a padá s učitelem?
Michal: do značné míry ano. Já si vzpomínám na jednu naši učitelku. Byla to
starší paní, která žila sama a neměla
děti. Byla sice schopná se chovat vlídně,
ale zároveň byla schopná vyvolat v nás

O to zajímavější je, že jste se
společně s Eduinem zapojili do
kampaně Oceň svého učitele…
Štěpán: Škola je jen z 25 % to, co se tam
učí, a ze 75 % je to osobnost učitele.
Nikdy by mě asi nenapadlo zabývat se
okvětními lístky, ale bavilo mě to proto,
že to učitel uměl výborně podat. Sám
už mám děti ve škole a vnímám ji skrze
svou rodičovskou roli. Moje děti chodí
na zŠ táborská v Praze a musím říct, že
jsme měli štěstí. U syna se projevují některé dysfunkce, jako třeba dysortografie, a v tradičním pojetí to vypadalo tak,
že nosil domů z diktátů pětky, a protože chce být dobrý, trápilo ho to. Na táborské to má tak, že na češtinu chodí
jinam, jeho prospěch i vztah ke škole
se zlepšil, všechno funguje. O tom,
že v této škole uvažují o vzdělávání
do hloubky, svědčí i podoba třídních
schůzek, kde se sejde nejen učitel s rodiči, ale i děti. Problémy se řeší za účasti
všech, kdo do toho mají co mluvit.
Michal: Já si vzpomínám, když
k nám do školy přišel nový učitel němčiny. Neměl jsem nějak velký zájem
o ten předmět, ale v okamžiku, kdy jsem
zjistil, že zná ACdC a Pink Floyd, můj
pohled se změnil. to, že učitel umí vystoupit mimo zavedené osnovy a ukázat dětem něco mimo tento omezený
svět, je ohromně důležité. Já už jsem
kdysi vlastně něco podobného udělal.
vloni mi napsali studenti z Chotěboře,
kteří si chválili svého učitele. Cenili si
toho, že je učitel vede k odpovědnosti
podle hesla "jaký si to uděláš, takový
to máš", což mi imponuje a i proto je to
v refrénu jednoho našeho textu. to mě
tak dostalo, že jsem se v den předávání
jejich maturitních vysvědčení sebral,
vzal svoji španělku, zajel k nim do školy
a zahrál jim k tomu. Byla to spontánní,
předem nepřipravená akce, cítil jsem,
že něco takového udělat chci a že si to
ten učitel zaslouží.

Když už mluvíte o těch Pink
Floydech, ti zpívají „Teachers! Leave
them kids alone“. Vy jste nikdy
neměli potřebu revoltovat?
Michal: Jo jo (smích), Pink Floyd
se pravděpodobně trochu svezli na vlně
také takové adolescentní vzpoury proti
všemu. Když o tom tak přemýšlím, my
vlastně máme ve svém reportoáru jen
jeden protestsong, nějak velké ambice
v tomto směru nemáme. Ono to možná
trochu souvisí i s tím, že osobně nechci
hrát jen pro určitou věkovou skupinu,
ale pro všechny. to se odráží i na našem
publiku na koncertech, vepředu jsou
ty mladé holky, což je správně (smích),
za nimi naši vrstevníci a za nimi rodiče
těch mladých holek.
Neměli jste ambici, podobně jako
jiné kapely typu Pearl Jam nebo Foo
Fighters, své posluchače vzdělávat?
Michal: Nojo, třeba Radiohead odmítají létat na koncerty kvůli ochraně životního prostředí… My jsme "zábavní"
kapela v tom dobrém slova smyslu,
chceme svoje posluchače hlavně bavit
a ne je mentorovat. Na druhou stranu
je pravda, že jsme už vydali album určené dětem a tam máme takovou řekněme výchovnou písničku na téma „jak
se chovat u večeře“. takže i když to není
prvoplánové, evidentně se tomu nedokážeme úplně vyhnout (smích). Ostatně, nechybělo málo, a byl ze mě učitel.
Rodiče napevno počítali s tím, že mě na
tu dAMU nevezmou…
Štěpán: Já myslím, že pokud si má
člověk něco z naší hudby vzít, musí to
přirozeně vyplynout. Násilná převýchova hudbou fakt nefunguje, ostatně
takové pokusy už tu byly…
Motivují vás k vašemu "návratu" do
školy hodně vaše vlastní děti?
Štěpán: Určitě. Jak už jsem říkal, my
jsme měli docela štěstí na školu a rád
bych, aby podobný přístup byl v českých školách běžný.
Michal: My zatím řešíme jen školku,
což je ale taky vzdělávání. Určitě bych
byl rád, pokud si moje dcera nevytvoří
ke škole takový odpor, jako jsem měl já.
Opusťme školu. Co děti a volný čas?
Michal: Já mám k volnému času velmi
vřelý vztah. Když to tak vezmete, my
vlastně neděláme nic jiného, než že
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svou muzikou vyplňujeme volný čas
našich posluchačů. Osobně považuju volný čas za něco nezbytného, rád
se jen tak natáhnu a čtu si. Miluju to.
I vzhledem k výchově své dcery se na to
dívám podobně. Můj táta je tělocvikář,
od mala jsem běhal, hrál basket, dělal
řadu dalších sportů, tedy do okamžiku,
kdy přišel dramaťák a moje první elektrická kytara. Usoudili jsme, že pro naši
dceru jsou dva kroužky týdně ažaž,
chceme, aby měla čas si jen tak hrát
a dělat, co sama chce. Nejen v dětství,
ale i v životě.
Štěpán: volný čas je otázka vyváženosti. Paradoxně ty děti, které mají
volného času víc než ostatní, ho z nedostatku jiných možností vyplňují tím, co
je nejsnáze po ruce. vidím to na spolužákovi svého syna, který tráví spoustu
času u počítače. Byť má hodně volného
času, nemá ve finále vlastně žádný, protože ho ubíjí zcela monotónně…

Když už jsme u technologií, jak se
díváte na jejich zapojení do výuky
ve škole?
Štěpán: Nevím, mám z toho smíšený pocit. zažil jsem družinářku, která
si svou práci zjednodušovala tím, že
nechala děti hrát si s jejich mobilními
telefony. Nebyl jsem proti, když došlo
ke změně a nová vychovatelka místo
mobilů začala vymýšlet nějaký vlastní
program…
Michal: Na druhou stranu, technologie změnily svět okolo nás a škola
by měla ukázat dětem, že je lze využít
i k něčemu jinému než pouze k bezduché zábavě. Měla by je učit využívat
toho, co poskytují, a taky jim ukázat jisté meze.
Štěpán: vědět o nebezpečích je důležité. I když se snažíte omezit přístup na
internet k některým obsahům, nikdy
nemůžete zajisti všechno. Stačí podívat
se na Youtube, kde děti tráví spous-

tu času. Nedávno mě zaujala knížka
Hustej internet…
… to bude vypadat jako vložená
reklama, píšeme o ní v tomhle
vydání…
Štěpán: No je fakt dobrá, doporučuju…
O. K. Tak ještě něco k té samotné
akci. Jak vlastně bude kampaň Oceň
svého učitele probíhat? A co pro
vítěze uděláte?
Michal: Jde o to, že děcka budou muset
napsat příběh o tom, proč si myslí, že je
jejich učitel nejlepší.
Štěpán: deset nejlepších příběhů si
přečteme a vybereme, komu pojedeme
zahrát.
Michal: „Žádný světla a kouře, vezmeme španělský kytary, trubku, saxofon, bicí a devadesát minut budeme
dávat v tělocvičně, co budou chtít…“

Příběhy 20. století: Tvořte vlastní historii
Příležitost pro děti i dospělé přispět osobním způsobem k tomu, jak čteme vlastní dějiny.
Soutěž Příběhy 20. století se stala největší dokumentaristickou soutěží pro veřejnost v ČR.
druhý ročník soutěže Příběhy 20. století
proběhne od 8. dubna do 5. října 2014.
Přihlásit se může každý, kdo se zaregistruje na www.pribehy20stoleti.cz a uloží
zde svůj soutěžní příspěvek – autorskou
audio- či videonahrávku pamětníka
spolu s textovým zpracováním příběhu.
Soutěží se ve třech kategoriích: žákovská (13–15 let), studentská (16–18 let)
a dospělá (od 19 let). Účastnit se mohou
i týmy sestávající z několika soutěžících.
zaslané příběhy budou hodnoceny ve
dvou kolech. v prvním komise složená
z historiků a pedagogů vybere pět finalistů z každé kategorie. ve druhém komise tvořená předními novináři sestaví
konečné pořadí. vítěze organizátoři Post
Bellum a Pant vyhlásí 11. prosince 2014.
Prvního ročníku se zúčastnilo 585 soutěžících, na web přišlo téměř 60 000 ná-

vštěvníků. „Nechyběly příběhy lidí pronásledovaných komunistickými úřady
v 50. letech či v době normalizace, nechyběla mnohdy neuvěřitelná svědectví
z dob druhé světové války nebo příběhy
přeživších z nacistických koncentračních táborů,“ shrnuje Mikuláš Kroupa,
ředitel Post Bellum.
red
JSEM RODIČ

Přemýšlíte, jak dětem ozvláštnit
návštěvu prarodičů? Zkuste jim
navrhnout, že zkusí zavzpomínat
na to, co se v jejich životech událo zajímavého, a nechejte děti, ať
to zaznamenají. Dnes je možné
s použitím jednoduchých nástrojů (např. aplikace Movie Studio od
Ashampoo nebo jiné) sestříhat, přidat hudbu, titulky…

JSEM UČITEL

Historie nejsou nudná data o počátcích a koncích egyptských říší.
Historie má na náš život daleko
větší vliv, než si myslíme. Vyznat se
ve spletitosti vlastních historických
kořenů a v tom, jak na sebe navazují, umožňuje lépe pochopit naši
vlastní identitu.
Navíc, historie se dá skvěle pojmout
jako společné téma, protože to je
společné téma. Příběhy 20. století
jsou našimi příběhy, alespoň všech
lidí starších 20 let. A příběhy lidí,
kteří ve 20. století prožili větší část
svého života, to jsou živé dějiny dokumentovatelné prostřednictvím
tabletu nebo mobilu…
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Pod vlivem vizuální negramotnosti
Naučit se číst považujeme za zcela základní předpoklad dalšího vzdělávání. Mluvíme ale jen o textu.
Číst vizuální sdělení, kterým jsme vystavováni daleko častěji než prostému textu, nás nikdo ve škole
neučí. Doposud probíhající výstava v centru DOX Plakát v souboji ideologií 1914–2014 přináší důkaz o tom,
jak silný vliv má vizualita, pokud je vytvářena se záměrem někoho přesvědčit, nebo naopak vyvolat
pochybnosti. Mluvíme o nejmocnější zbrani, se kterou pracuje propaganda a reklama, jednovaječná
dvojčata zrozená s věkem masmédií…

text: ve spolupráci s Centrem současného umění DOX připravil Bob Kartous
Umění číst symboliku, kontext, strukturu a záměr propagandistického plakátu z 1. světové války nebo reklamního banneru je založeno na stejných
dovednostech. výstava v dOX přinesla
skvělý materiál, na němž lze mnoho
ukázat. Upozorňujeme: vhodné pro
učitele, rodiče i děti!
Jak číst vizuální sdělení
Podívejte se na jakoukoliv vizuální reklamu. vždy se jedná o – více či méně
– promyšlený koncept, v němž barvy,
symboly, postavy, pozadí, případně děj,
střih a scénář mají jasný cíl: upoutat
pozornost, předat sdělení, přesvědčit,

ZVířATA
využívání zvířecích symbolů a postav
je lidským kulturám vlastní od samotného počátku jejich vzniku. První, animistická náboženství pracují s motivy
zvířecího světa a projektují do nich své
představy o pozadí lidského bytí. Bohové mnoha náboženství mají zvířecí
atributy, a dokonce i v křesťanství hrají
zvířata silnou symbolickou roli. zvířata
dodnes pro mnohé symbolizují velmi
podstatné charakterové vlastnosti v podobě jednotlivých částí zvěrokruhu. zároveň jsou pevnou součástí světa dětské
imaginace. to vše napovídá, že zvířecí
symbolika je jedním z velmi silných
motivů, jimiž si pomáháme při zobrazování abstraktního.

případně nasadit brouka do hlavy, vylekat, donutit k akci.
Podívejte se na reklamy pro děti:
často jsou animované, velmi často
využívají zvířátek nebo „obrandovaných“ postaviček, jsou veselé, někdy
dobrodružné, mnohdy svou symbolikou vyzývají k „objevování“, tedy
k přirozenému principu poznávání
světa okolo. děti často nechápou kontext, a proto reklamě mnohdy rychle
podlehnou. ve Švédsku je z toho důvodu reklama cílená na děti zákonem
omezena.
Ale nejsou to jen děti. I dospělí podléhají určité symbolice. za masovým

úspěchem nacismu v Německu, stejně
jako dalších totalitních režimů, stála
vždy promyšlená vizualizace. Nikoliv
abstraktní ideje, ale konkrétní zobrazení, promyšleně vytvářené ikony a používání určitých symbolů přesvědčuje.
Pictura est laicorum literatura, praví
latinské přísloví…
Pojďme se podívat na několik příkladů a vypíchnout vždy jeden prvek
společný pro několik plakátů z dOX.
Aplikujte na libovolné vizuální sdělení,
se kterým se setkáte.

A1 | Orel či orlice, stejně jako lev
nebo jiní dravci, patří mezi standardní
způsoby zobrazení moci, síly, majestátnosti. Ne náhodou využívají této
symboliky mocnosti jako USA nebo
Německo. Rakousko-uherský dvouhlavý orel přežil svou symbolickou silou
od dob Říše římské. Nesymbolizuje
tedy jen moc rakouského impéria, ale
i zděděnou tradici. Kdo by nepodlehl
hrozivému zraku orla, který je navíc
ozbrojen sečnou zbraní? Je to váš
ochránce, nakrmte ho!
A1 Heinrich Lefler
Zeichnet 4. Kriegsanleihe / Upisujte 4. válečnou
půjčku
1916, litografie, 126 × 96 cm
Se svolením Moravské galerie v Brně, GD 15139
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A2 | zvířecí symbolika se nevztahuje
zdaleka jen k majestátnosti. zároveň
mohou mít zvířecí symboly různorodou interpretaci, záleží na dané kultuře. Islám považuje prase za nečisté
stvoření, což tak trochu sdílejí křesťané, nicméně jeho užitná hodnota vítězí. Sice trochu smrdí, je špinavé, ale je
v něm „hodnota“. A na druhou stranu,
když prase přemalujeme, je to stále prase. tak trochu ze všeho lze vyčíst z plakátu Andyho Warhola.
A3 | Ovce je stádní zvíře. Být „ovce“
znamená následovat dav. „Černá ovce“
je proto symbolem exkomunikace. všechny děti znají seriál o ovečce
Shaun. Čím je výjimečná? Chová se jinak než ostatní. Angažovanou ovci ukazuje i francouzský předvolební plakát.

VLAJKA
vlajka je jednak přirozenou nositelkou symbolů, jako je třeba orel, jednak
se ale sama stává symbolem. vlajky,
zástavy, standarty a jiné kusy látky
s určitou konkrétní symbolikou (vztyčené nad našimi hlavami) vždy představovaly artefakt jednoty určité skupinové identity, kmene, národa a státu,
skautského oddílu nebo fotbalového
klubu. Pod vlajkou se slavilo, pod vlajkou se umíralo…
F1 | Plakát byl vytvořen v roce 1943
po bitvě u Stalingradu. Německá propaganda se snažila pomocí podobných
plakátů udržovat klamné přesvědčení
lidí v Německu, že wehrmacht kráčí –
pod vlajkou třetí říše – od vítězství k vítězství. vlajka znamená, že „my všichni“ vítězíme…

 A2 Andy Warhol
Bank – Pig / Prasátko
1968, ofset, 76 × 114 cm
Se svolením The Herb Lubalin Study Center at the
Cooper Union
 A3 Alex Jordan, Nous Travaillons Ensemble
Constitution européenne: informez-vous avant de voter
bêtement / Evropská ústava: nehlasujte bez informací
2005, sítotisk, 80 × 60 cm
Se svolením Moravské galerie v Brně, GD 28399
 F1 René Ahrlé
Sieg um Jeden Preis / Vítězství za každou cenu
1943, tisk na papíře, 119 × 61 cm / Soukromá sbírka
 F3 Adbusters
Corporate American Flag / Americká korporátní vlajka
2011, tisk na papíře, 60 × 90 cm / Se svolením autora

F2 | S vůdcem na vlajce, mladí sovětští lidé by měli jít příkladem a udržovat
se v dobré kondici. Nic není nemožné,
když jde o vítězství revoluce! Mimochodem, vlajka, a rudá…
F3 | vlajky sjednocují lidi pod určitou
identitou. Jak jinak ukázat, že se tato
identita mění a že vlastně není tak úplně naše? Hvězdy na americké vlajce,
symbolizující jednotlivé státy federace,
nahradila loga mocných amerických firem. vtipná zkratka poukazující na fakt,
že národní státy podléhají síle korporací.
 F2
A. Druzkov / I. Shagin
Да здравствуют советские физкультурники! /
At' žijí sovětští sportovci!
1939, tisk na papíře
95 × 60 cm
Se svolením Ne boltai!
Collection

 V3
Goetz Gramlich
Mighty Mouse /
Mocná myš
2009, sítotisk
100 × 78 cm
Se svolením
autora

S v ě t v z d ě l ává

„V“
Historii píší vítězové, což je podle všeho
pravda. Symbolika prostého písmene
„v“ odkazuje na latinské vyjádření vítězství, což shodou okolností konvenuje i češtině. vítězství „dobra nad zlem“
je ve zkratkovitém, bipolárním lidském
uvažování kýženým cílem. Problém je,
že póly „dobra“ a „zla“ se mění s úhlem
pohledu a vítězství jedněch zároveň
znamená porážku jiných.
V1 | Nacistický Berlín převzal tuto
symboliku pohotově od Britů. Nacistické Německo označilo sebe sama za
zachránce evropské kultury a civilizace
jako takové, který na svá bedra vzal historický úkol definitivně se vypořádat
s bezbožnou bolševickou ideologií.
 V1 Autor Neznámý
Říše vítězí
1940, tisk na papíře, 95 × 64 cm / Soukromá sbírka

 H3 István Orosz
Temesvár – Timişoara. Magyar Demokrata Fórum
/ Temešvár – Timisoara. Maďarské demokratické
fórum
1990, ofset, 67 × 95 cm
Se svolením Moravské galerie v Brně, GD 33985
 H2 Rafael Enriquez
Who Assassinates the Third World Leaders? /
Kdo zavraždí vůdce zemí třetího světa?
1986, ofset, 65 × 40 cm
Se svolením Interference Archive
 V2 Dušan Ždímal
Studenti 69–89
1989, ofset 82 × 58 cm / Soukromá sbírka

V2 | Prsty do „v“, zejména ve spojení
s usmívajícím se václavem Havlem,
se staly ikonou tzv. sametové revoluce
v roce 1989. Ještě než dorazila deziluze
v podobě Havlem pojmenované „blbé
nálady“, byl tento symbol pevně spjat
s „vítězstvím pravdy a lásky nad lží
a nenávistí“.
V3 | z „v“ se stal skutečně globální
symbol. Hravě si s ním poradili tvůrci
plakátu podporujícího roli internetu
pro politickou opozici v Íránu před posledními prezidentskými volbami. zelená je barva islámu a ruka je artefakt
konání, jak uvidíme později… Mimochodem, prolínání kultur podporuje
i text „Mocnější než meč“, vyvedený
sice v angličtině, ale písmem připomínajícím perštinu.

RuKA
vlajku často třímáme v rukou. Stejně
tak pověstné „v“ lze vytvořit tím, že
kromě ukazováčku a prostředníčku
ostatní prsty schováme. Ruka je to,
čím konáme, je to exekutiva, krok od
slov k činům. Ruka je symbolem toho,
že jsme mocni jednat. Můžeme jednat
„ruku v ruce“, ale i „na vlastní pěst“, mít
vše „ve vlastních rukou“, varovat „ruce
pryč“. Můžeme ruku podávat i pozvedat…
H1 | Revoluce je závazek, a aby byl
splněn, musí se k němu někdo přihlásit. Podle sovětského propagandistického plakátu se ke splnění cílů pětiletky hlásí doslova celý sovětský lid.
Nelze pochybit…
H2 | Ruka koná, ať už dobré, nebo
špatné. Ruka natažená k pozdravu
bývá otevřená a ukazuje, že nemáme
zlé úmysly. Ruka schovaná za zády
může držet zbraň. Plakát z roku 1986
upozorňuje na snahu amerických tajných služeb odstraňovat lídry nepřátelských zemí.
H3 | tento plakát je vysoce symbolický. Byl vytvořen jako vzdání úcty
všem, kdo zemřeli v období rumunské
revoluce proti diktátoru Ceaușescovi
v roce 1989. Ukřižování symbolizuje
mučednictví, nicméně detail přibyté
ruky poukazuje také na paralýzu, snahu revoluci násilím zastavit. dvě ruce
přes sebe k tomu dodávají spojenou
jednotu rumunského a maďarského
v multietnické oblasti temešváru.
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Kterak neuromýty překážejí rozvoji vzdělání
Steve Masson, oceňovaný kanadský vědec v oblasti neurovzdělávání (neuroeducation), nahlas
zpochybňuje některé zažité představy o tom, jak funguje lidský mozek v procesu učení. Učební styly,
používání pravé či levé hemisféry nebo představa, že používáme jen 10 % mozku, označuje za neuromýty,
které nemají oporu v empirických výzkumech. Věří jim většina učitelů…
Překlad Jan Moravec, Bohumil Kartous
Co překáží změně ve vzdělávání? věřím tomu, že jednou z mnoha bariér
jsou mylné představy, které mají učitelé
o mozcích svých studentů. Tyto mylné
představy (souhrnně zvané neuromýty)
brání změně a rozvoji vzdělávání, protože vytvářejí přirozenou a očekávanou
tendenci změnám vzdorovat. věřím
zároveň, že cestou, jak tyto předsudky
překonat, je začlenit do pedagogické
přípravy kurzy neurovzdělávání. Toto
rozvíjející se vědní odvětví se snaží
zlepšit vzdělávání díky poznatkům
o mozku.
Jedna z bariér ke změně vzdělávání:
neuromýty
Nejdříve si pojďme promluvit o oněch
předsudcích. Jistě máte nějakou představu o tom, jak funguje mozek. Možná věříte tomu, že se studenti učí lépe,
když se k nim informace dostávají
v jimi oblíbené podobě (vizuálně, sluchově apod.). Nebo že studenti preferují jednu z mozkových hemisfér,
případně že využívají pouze 10 % kapacity mozku či že v dětství jsou kritická období, po nichž jisté věci už nelze
naučit.
Jak vám možná již došlo, všechna
tato tvrzení jsou neuromýty. pokud něčemu z toho věříte, není důvod se rozrušovat, protože zdaleka nejste sami.
vloni zveřejněná studie na webu Frotniers in psychology ukázala, že většina učitelů věří různým neuromýtům.
Např. více než 90 % učitelů ve velké Británii a Nizozemsku věří teorii různých
učebních stylů navzdory tomu, že empirické důkazy prokazují nefunkčnost
tohoto předpokladu.

Jedno z možných řešení:
nabídka kurzů neurovědy
v souboji s neuromýty, při překonávání
bariér bránících změnám vzdělávání,
by pomohl kurz neurovědy. Nejenže by
pomohl vymýtit většinu neuromýtů,
pomohl by rovněž učitelům pochopit
trochu lépe mozky jejich studentů.
před několika lety byl na funkci
mozku ve vzdělávání kladen pouze
omezený důraz, ovšem v poslední době
došlo k enormnímu pokroku ve vědění
o lidském mozku díky zobrazovacím
metodám. Až 90 % současných znalostí
z této oblasti pochází z posledních 15 až
20 let. patří sem i tři významné poznatky, které znovu posilují relevanci studia
vlivu mozku na vzdělávání.

První objev
První objev: učení mění mozek.
přesněji, učení mění spojení mezi
neurony v mozku. Když se studenti
učí číst nebo počítat, jejich mozek se
mění. S pomocí současných zobrazovacích metod je možné pozorovat
a měřit efekt učení na mozek.

druhý objev
Druhý objev: struktura mozku
ovlivňuje učení. všem vlivům na
učení a na to, jak se nové poznatky
ukládají v mozku, ve skutečnosti
předchází jeho struktura. více informací o mozku studentů pro učitele
znamená mít lepší znalosti předpokladů a omezení ve studijním procesu.

třetí objev
Třetí objev, nejspíše nejdůležitější a jednoznačně nejaktuálnější:
způsob učení má dopad na změny,
které jsou výsledkem učení. dvě
různé metody učení ne nutně povedou ke stejným změnám v mozku
studenta, jak ukazuje výzkum porovnávající dopady globální a hláskové metody učení čtení. Nejenže
mozek studenta se mění vlivem učení, ale učitel může sehrát klíčovou
roli při rozvoji jednotlivých partií
mozku.
pokusil jsem se shrnout fakta, jak
neuromýty brání změně a zlepšování
ve vzdělávání. domnívám se, že úspěšným prostředkem v boji s neuromýty
mohou být kurzy neurovzdělávání,
a proto by měly být začleněny do základní učitelské přípravy. důležitost
kurzů neurovzdělávání však nekončí
překonáváním neuromýtů. v současné
době jsou k dispozici znalosti o mozku, které mohou mít konkrétní dopad
na pedagogiku. Tyto znalosti zůstávají
většinou učitelům neznámé, což je fakt,
kterému by měla být věnována patřičná pozornost, jelikož v následujících letech nám mohou lepší znalosti o mozku pomoci rozvíjet to, jak učíme, i to,
jak se učíme.

Zdroj zde: www.cea-ace.ca/blog/
steve-masson/
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Lepší výsledky
v testech
neznamenají
vyšší fluidní
inteligenci

Jedním z nejrozšířenějších mýtů je hemisférické rozdělení mozku, podle nějž
ta pravá půlka zajišťuje emoce a kreativitu, kdežto ta levá je analytická a systematická. po internetu koluje obrázek
otáčející se tanečnice, který ukazuje,
která vaše hemisféra je dominantní.
Řada lidí to bere smrtelně vážně a některá personální oddělení dokonce nechávají tímto „testem“ projít uchazeče
o zaměstnání.
Neurovědci z university of utah
provedli experiment na více než
1 000 lidech ve věku 7–29 let. Měřili
jejich mentální procesy, následně rozdělili mozek na 7 000 samostatných
částí a sledovali, které části mozku jsou
v jakém okamžiku aktivní. Když se podívali na výsledky, ukázalo se, že nelze
připisovat jednoznačnou aktivitu pouze jedné, nebo druhé hemisféře.
Jak uvádí v komentáři pro britský
deník The Guardian Jeff Anderson, vedoucí výzkumného projektu, „je pravda, že některé funkce se projevují více
v určitých polovinách mozku, řeč v levé
a pozornost v pravé“. Zároveň ale říká,
že tyto činnosti nejsou jednoznačné, že
třeba u řeči se zapojuje pravá hemisféra
v souvislosti s intonací a důrazem. „vědecká komunita nikdy nepřijala teorii
pravolevého dělení, studie to nepotvrzují. Bylo by ostatně pro mozek velmi
neefektivní, kdyby byla trvale aktivnější
pouze jedna jeho polovina,“ dodává Andreson.
red
Zdroj: www.plosone.org

Neurologové z MiT ve spolupráci s pedagogy z Harvardovy a Brownovy
univerzity studovali výsledky testů
1 400 žáků 8. tříd v Bostonu a to, zda
zlepšení výsledků v testech znamená
i zlepšení úrovně fluidní inteligence
žáků. výzkumníci zjistili, že ačkoliv
v některých školách dosáhli zlepšení
výsledků žáků ve standardizovaných
testech, fluidní inteligence žáků – zde
popsána jako dovednost analyzovat
abstraktní problémy a myslet logicky
– se nezvýšila. pedagogické postupy zaměřené na zlepšení výsledků v testech
a rozšíření znalostí ovlivňují krystalickou inteligenci, ale nepřispívají k rozvoji fluidních kognitivních dovedností.
výzkumníci konstatovali, že kognitivní
dovednosti jsou ve školách jen málo
měřeny a nejsou uváděny do souvislosti s výstupy vzdělávání. Školy by kromě rozvíjení krystalických dovedností
měly hledat metody, jak posílit fluidní
kognitivní dovednosti. podle některých
studií rozvoj fluidní inteligence podporují programy zaměřené na posilování
paměti, udržení pozornosti, posílení
exekutivní funkce a vyvozování závěrů,
jejich efektivita však není dostatečně
prokázána.
red

Pohádky
o mozku

Singapurské
děti si
svoje hračky
vyrábějí,
navíc ve škole
Tan Kok Wah, učitel singapurské dívčí
střední školy (obdoba šestiletého gymnázia), využívá při výuce historie stolní
hry, které si žačky jeho třídy samy vytvoří. Takové hry považuje za vhodnější než komerční produkty, protože při
tvorbě hry mohou žačky uplatnit svůj
přístup k problému, hra odpovídá více
jejich myšlení, projeví se jejich způsob
uvažování a řešení problémů. Tvorba
hry zahrnuje následující kroky:
1. Téma: žačky si vyberou malý
omezený úsek historického období z probírané látky.
2. Typ hry: žačky určí, zda jako
předlohu zvolí např. Člověče, nezlob se nebo piškvorky apod.
3. Výzkum: žačky prozkoumají,
proč lidé hrají zvolený typ hry, napíší na něj recenzi.
4. Design: žačky zasazují zvolený
obsah do herních prvků.
5. Pilotáž: hru hrají spolužačky
a upravuje se podle potřeby.
6. Otázky: učitel v různých stadiích
zjišťuje, jestli práce úspěšně probíhá.
Žačky mají na tvorbu hry dva týdny. pracují ve skupinách a snaží se, aby
hraním hry ostatní lépe porozuměli
zvolenému tématu z historie (např.
téma japonská okupace). při tvorbě hry
rozvíjejí kritické myšlení, schopnost
spolupráce a učí se nahlížet historické
události z úhlu pohledu různých účastníků (Japonci, Britové, místní obyvatelé). důležitý je proces tvorby hry a propojení herních prvků s historickou látkou. učitel K. W. Tan říká, že vytvoření
hry je pro žačky obtížnější než klasický
test.
Irena Smetánková
Zdroj: http://singteach.nie.edu
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Úkolem autora je vytvořit samotnou úlohu na základě specifikace od koordinátora.

Garant je ústřední postavou tvorby úloh pro test, neboť přijímá od autora úlohy a později

Úkolem oponenta je každou úlohu si přečíst, vyřešit, zhodnotit její korektnost,

Pretestanti, podobně jako oponenti, posuzují srozumitelnost, přiměřenost

Autor, garant i oponent jsou zpravidla specialisté na vývoj testu
nebo odborníci v daném oboru testu.

zadání (úloha srozumitelná pro dospělé nemusí být srozumitelná pro děti) apod.

www.scio.cz

a jednoznačnou řešitelnost úloh. Jejich připomínky jsou důležité zejména pro zajištění srozumitelnosti
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kvalita úloh. Ze stejného důvodu mohou oponentury probíhat opakovaně.
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Když škola způsobuje nemoc
Varovně vysoké procento rakouských dětí si stěžuje na to, že jim
škola způsobuje zdravotní problémy. Za vzor je dáváno Dánsko.

text Štěpánka Schenková
Způsobuje škola nemoc? Zjištěné údaje
se alespoň moc nevzdalují předpokladu: 40 % 15letých žáků si stěžuje na
psychosomatické poruchy jako bolesti
hlavy, břicha či nevolnost. Ani mnoho
učitelů se nezdá být v pořádku: každý
třetí si stěžuje na únavu. Na tento fakt
upozornil ve své výroční zprávě Klaus
vavrik, prezident rakouské ligy pro
zdraví dětí a dorostu. výuka a zdraví
jsou podle něj v úzké vzájemné součinnosti.
vavrikův požadavek zní: „potřebujeme učitele, kteří umí u dětí vzbudit
nadšení a navázat s nimi dobrý vztah.
vazba k dítěti je základem pro úspěšnou výuku.“ Jako pozitivní příklad jmenuje dánsko: „Rodiče jsou zde součástí
školy, kde se nachází i výchovné pora-

denství. učitelé a rodiče cítí společnou
odpovědnost za to, aby se dítě dobře
rozvíjelo.“ Cílem by proto měla být kultura společné odpovědnosti a spolupráce.
Cesta k lepšímu školství je dlouhá.
Úlohou státu je nastavit odpovídající
rámcové podmínky, k čemuž byl vyvinut speciální desetibodový program.
Mimo jiné je potřeba zvýšit kvalitu
péče v mateřských školách. vzhledem
k tomu, že jedné učitelce připadne na
starost příliš mnoho dětí, jsou tímto
děti vystavovány permanentnímu stresu. opět si lze vzít příklad z dánska:
„učitelé v MŠ zde vydělávají 2,5× více
než v Rakousku. Což samo o sobě vypovídá o kvalitě mateřských škol.“
další návrhy: podpora personálu

prostřednictvím psychologů nebo školních sociálních pracovníků by měla být
lépe propojena. výchova ke zdraví by
měla být samozřejmostí v každodenním školním životě. Také dostatečná
zdravotní péče, která zajišťuje fyzické,
psychické, duševní a sociální zdraví,
je nezbytná. „Jen ti, kteří se cítí dobře,
jsou skutečně připraveni se vzdělávat
a dosahovat dobrých výsledků.“
„v rámci plánovací a strategické
úrovně jsme již pokročili. problém
je v tom, přeměnit naše vize a nápady v realitu,“ říká vavrik. v Rakousku
chybí 60 000 až 80 000 léčebných míst
pro děti a mládež. K dispozici je např.
7 700 rehabilitačních míst pro dospělé,
pro děti však jen 50.
Zdroj: Kurier.at

klíčová zjištění

Studie: Videohry nezpůsobují
poruchy chování, TV asi ano
výzkumníci z Glasgow university provedli analýzu masivního britského censu, do nějž se zapojilo na 11 tisíc dětí
a mladých lidí ve velké Británii. Zjistili,
že hraní videoher nevede k pozdějším
problémům chování. Hraní her neovlivňuje ani emocionální vývoj nebo
pozornost. ve studii byly využity údaje
matek dětí o tom, jak často děti sledovaly televizi a hrály videohry v pěti letech,
a jejich chování v pěti a sedmi letech.

Studie ukazuje, že jsou rozdíly mezi
vlivem sledování televize a hraní videoher, a varuje, že vystavování malých
dětí vlivu obrazovky je třeba omezovat.
Autoři uvádějí, že je třeba se dále zaměřit na sledování charakteristiky dítěte
a rodinného prostředí, protože samotné omezení sledování televize nevede
ke zlepšení psychosociálního vývoje
dítěte.
red

nezpůsobuje problem s chováním,
pozorností, ani nehoršuje emocionální vývoj.

Hraní videoher

U dětí ve věku 5–7 let, které se

dívají na televizi déle
než 3 hodiny denně, do-

chází k malému zvýšení poruch
chování.
Ani TV, ani videohry nezpůsobují
problémy v oblasti emočního vývoje nebo pozornosti.

neobjevila rozdíly
mezi kluky a holkami.

Studie

Kupodivu

To, jak hrajeme, odráží, jací jsme
Jak lze hráčské typologie využít k tomu, aby studenti ve třídě spolupracovali.
Přeložil Matěj Svoboda
Americký učitel douglas Kiang použil
The Bartle Test of Gamer psychology
(Bartleův test hráčské psychologie, pozn.
překladatele) k rozdělení svých žáků
podle hráčské typologie. Test vychází
z toho, jak hrají hry. podle odpovědí by
se studenti dali rozdělit do čtyř skupin:
společenští, hledači úspěchu, objevitelé
a zabijáci. Často studenti budou mixem
několika kategorií, ačkoliv obvykle budou z velké části spadat jen do jedné
z nich.

zabránit jim v tom, aby se sami svým
přístupem dostali ve třídě do potíží
a místo toho se zapojili do dění ve třídě.
Zároveň je třeba dohlížet na objevitele,
aby se objevováním nenechali příliš
unést a aby se hledači úspěchu příliš
nezaměřili na snahu být dokonalí jen
v jedné věci a ostatní zanedbat. Společenští studenti pak na všechno dohlíží
a vědí, kdo co dělá, jak pracuje a s kým
a v případě potřeby mě informují o problémech.

ObJeViTelé (explorers)
• Milují hry, ve kterých musí něco
pochopit, spojovat si informace.
• Zábava pro ně vychází z objevová
ní.
• Sbírají informace, znalosti a málo
známá fakta.
• Baví je učit ostatní.

Zdroj: www.edudemic.com

hleDači úsPěchu (achievers)
• Snaží se vylepšit svou pozici a sta
tus.
• Zábava pro ně vychází ze sbírání
bodů a vylepšování vlastní úrovně.
• Cílem hraní je dokonale ovládnout
hru.
• Potěší je, když někdo ocení jejich
úspěch.
sPOlečenšTí (socializers)
• Užívají si sociální interakci s ostat
ními hráči.
• Hrají, aby si našli přátele.
• Hra je pro ně důležitá kvůli prostře
dí, ne samotnému hraní.
• Baví je vytvářet si kontakty, mít
vliv a lidi, kteří jsou ochotni za
nimi stát.
zabiJáci (Killers)
• V angličtině se jim říká i „griefers“
(ti, kteří zarmucují, pozn. překla
datele).

INZERCE

•
•
•

Snaží se dosáhnout toho, že ostat
ním uškodí.
Nejcennější je pro ně možnost vy
užití znalostí, ne samotné znalosti.
Váží si své reputace a toho, že
o nich ostatní vědí.

Využití hráčské typologie při
skládání pracovních skupin
Co udělat, když má člověk před sebou
seznam studentů rozdělených podle
procent do kategorií? Je potřeba vytvořit skupiny. Buď lze nechat studenty, aby sami vytvořili skupiny tak, aby
v každé byl zástupce každé kategorie.
další možnost je nechat objevitele, aby
skupiny složili a začali vyhledávat informace, načež by hledači úspěchu vymysleli plán práce, společenští studenti
by pak mohli plán odprezentovat skupině a zabijáci by měli za úkol zjistit,
kde jsou jeho chyby a slabé stránky.
Rozdělení takovýmhle způsobem
mi dovoluje zaměřit se na ty oblasti,
kde je potřeba skupinám nejvíce pomoci. vím, že na začátku roku je třeba
aktivně podporovat zabijáky a snažit se
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Fungující parlament?
Ve školách to není rarita…
Ve škole více než jinde platí, že nejsme schopni překročit vlastní stín. Máme plnou hlavu známek
z matematiky a českého jazyka, stavíme na nich perspektivu budoucnosti a říkáme jim: „Co z tebe bude,
kluku pitomá, když budeš nosit čtyřky?“ Faktem je, že čtyřky z matematiky nebo fyziky ještě nemusejí
nutně znamenat, že nás čeká – stran nastupujících generací – temná budoucnost.
text Bohumil Kartous
O co bychom se ale měli obávat, to je
způsob, jakým se děti ve školách učí
společnost vytvářet, participovat na
ní a společně s ostatními ovlivňovat
svět okolo. Právě to stojí v pozadí práce školních parlamentů. V rozhovoru
s tomášem Hazlbauerem a Jaroslavem
Novákem z Centra pro demokratické
učení rozebíráme, jaký je stav na školách a co se dá udělat pro zlepšení. Oba
vědí, díky praxi na ZŠ táborská, jaké
jsou možnosti i limity.
Jak je to se školními parlamenty na
českých základních školách?
Tomáš: aktuálně probíhá výzkum, ze
kterého budeme mít nová data o počtu

a stavu žákovských parlamentů, ale ze
starších dat (ÚIV, Rychlá šetření – druhá vlna, 2010) vyplývá, že 60 % základních škol, což je přibližně číslo kolem
2 500, pracuje se žákovským parlamentem a že jim ke kvalitní práci chybí metodická podpora. Od roku 2008,
kdy jsme začali se školami spolupracovat a nabízet jim odbornou pomoc
s občanským vzděláváním, se situace
lehce proměnila.
Umějí školy se školními parlamenty
pracovat? Jaká jsou největší rizika
nezdaru?
Tomáš: V základním režimu ano,
ale často hrozí riziko ztráty motiva-

ce – a to jak u žáků, tak i u pedagogů,
kteří parlament koordinují. Učiteli se
snadno může stát, že bude pod tlakem
kolegů, kteří mají obavu z toho, že by
najednou žáci mohli mít ve škole příliš velký vliv, či dokonce na pedagogy
začali donášet. Často ve školách slýcháme, že ostatním pedagogům parlament přidělává práci nebo že „příliš
demokracie škodí“. tyto mýty postupně vyvracíme, ale přesto je pro některé
koordinátory parlamentů náročné nenechat si práci znechutit. Vše se odvíjí
od podpory vedení školy.
Jaroslav: trochu otočím formulaci. myslím, že rizik je opravdu hodně. takže spíš bych řekl, kdy se může

téma

žákovský parlament blížit ke zdaru.
a sice v případě, kdy vedení žákovskou
aktivitu chce a dává to najevo před dětmi i učiteli. Kdy parlament není jen
odfajfkovaná položka v profilu školy
a pedagogický sbor je „na jedné vlně“,
co se týče předávání zodpovědnosti
dětem a podpory žákovské participace. Všichni pracovníci ve škole vědí, že
ŽP je, co dělá a jak ho mají či mohou
podporovat.
Kdy žáci ve škole vědí, že svým hlasem mohou dění ve škole ovlivnit,
vědí, co mohou ovlivnit, a také vědí,
co ovlivnit případně nemohou a proč
a že jejich hlas zní právě skrze žákovský
parlament.
Kam chcete fungování školních
parlamentů posunout?
Tomáš: tím prvotním cílem, který nad
vším vizionářsky pluje, je samozřejmě
rozvíjení občanské společnosti. Ukazujeme dětem, jak přebírat odpovědnost
a jak se stát opravdovými občany. Učíme školy pochopit opravdové přínosy
žákovských parlamentů pro rozvoj
dovedností a postojů žáků, pro vztahy
mezi účastníky školního života a celkového klimatu školy.
Jaroslav: Rozvoj občanské angažovanosti a občanských kompetencí u žáků v základních školách. Je to
opravdu žitá demokracie, když děti již
na základní škole zjistí a naučí se, že
prostředí, ve kterém žijí, mohou ovlivnit a jak. a že je to jejich zodpovědnost.
Máte příklad dobré praxe? Školní
parlament, který funguje podle
zásad, jež vidíte jako klíčové?
Tomáš: Je jich dnes už poměrně hodně,
protože jsme měli možnost s 26 školami
3 roky intenzivně spolupracovat a pomáhat jim v rozvoji jejich parlamentu.
Uvést můžeme například parlamenty ze škol ZŠ a mŠ Dobronín, ZŠ a mŠ
Dolní Žandov či ZŠ Janáčkovo náměstí
v Krnově. Jejich skvělé výsledky mají
podobné rysy: vynikající vedení školy
podporuje parlament a vytváří mu ve
škole podmínky, schopné koordinátorky se žákům věnují i před zasedáním
parlamentu i po jeho skončení. tamější
parlamenty pak vypadají tak, že zasedání nevede koordinátor, ale žáci. Konkrétní akce můžete najít na stránkách
www.zakovskeparlamenty.cz.

Je to ale běh na dlouhou trať a, co si
budeme nalhávat, hodně záleží na kvalitě učitelů...

Je zajímavé, jak často
učitelé říkají, že teprve
při přípravě na roli
koordinátora parlamentu
jim došlo, o čem že ta
demokracie vlastně je.

Školní parlamenty – v optimální
podobě – učí děti aktivnímu
občanství. Myslíte, že je to kvalita,
kterou by měly školy rozvíjet?
Tomáš: Jednoznačně ano. Kde jinde
než v rodině a škole se může aktivní
občanství utvářet? Školu vnímáme jako
malou obec, ve které je možné se naučit
nebýt lhostejný k tomu, co se okolo mě
děje. Žákovský parlament ukazuje dětem, jak přebírat odpovědnost.
Jaroslav: Přijde mi, že ten ranec
věcí, které by společnost chtěla, aby učitelé s dětmi zvládli, je obrovský. Není
ale pochyb o tom, že škola musí rozvíjet
u dětí aktivní občanské postoje! musí
jim dávat podněty a možnosti se vyjadřovat. musí klást otázky, které děti vedou k tomu, aby samy došly k tomu, že
by "něco" měly dělat, být aktivní, a není
možná ani potřeba k tomu přidávat to
slovo "občansky".

Na jaké překážky ve školách
při rozvoji občanství nejčastěji
narážíte?
Tomáš: Občanství se nedá učit zapamatováním pojmů, nemá moc smysl
učit se „o něm“, ale je třeba je zažívat.
Nejvíc narážíme na to, že v Čechách
máme pocit, že přeci už „máme tu
demokracii“, ale ve skutečnosti v ní
neumíme žít, pečovat o ni, hlídat její
křehkost. Ona totiž demokracie bez aktivních občanů sama o sobě nemá moc
smysl a navíc není funkční. aktivní
občan je ten, který se nezříká své zodpovědnosti za celek. mezi pedagogy je
takovýchto občanů o něco více než ve
většinové společnosti, ale přesto je to
pro rozvoj demokracie ve škole žalostně málo a bývá to obvykle znát.
Jaroslav: Pocit, že to nemá smysl.
ten pocit mají i dospělí i děti. a vlastně
se to mísí s jistou leností. Děti jsou často
s něčím nespokojené a vlastně dokážou
i říct, jaké změny by měly nastat. ale
udělat pro tyto změny něco už se jim
nechce.
Jinak samozřejmě překážkou je samotná česká společnost. Nevím, jestli
k ní můžeme přidat adjektivum občanská.
Učitelé pravděpodobně potřebují
konkrétní návod, jak se takové role
zhostit. Co nabízíte?
Tomáš: ač jsou naší finální cílovou
skupinou žáci, většinu podpory zaměřujeme právě na učitele. Základem bývá
intenzivní sada tří celodenních akreditovaných seminářů trénink koordinátora parlamentu I–III, se kterými jdou
ruku v ruce metodické materiály nazvané prozaicky Žákovský parlament I–III,
Nejvýraznější podporou je však skutečnost, že v každém kraji ČR nyní mohou pedagogové navštívit Konzultační
centrum pro žákovské parlamenty, kde
se mohou setkat se zkušenými koordinátory a vidět jejich práci. Stejně tak se
v centrech pořádají vzdělávací semináře a distribuují metodické materiály.
Jaroslav: Za sebe lapidárně, naše
hlavní krédo je: "Ukazujeme dětem,
jak přijímat zodpovědnost a jak se stát
opravdovými občany.“
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Školní parlamenty učí děti pomáhat
Zdá se, že pokud dá škola dětem dostatečný prostor, třeba právě prostřednictvím školních parlamentů,
děti jsou schopné najít si cestu k velmi zajímavým věcem. Podobnou zkušenost získali na ZŠ Truhlářská
v Karlových Varech, kde funguje školní parlament už deset let. „Je to takové komunikační přemostění do
několika stran,“ říká Lucie Drahozalová, vcelku neortodoxní učitelka, která parlament vede. Jen tak se
mohlo stát, že se nápad jedné osmačky podařilo zhmotnit v projekt na pomoc místní SOS vesničce.

Ve škole vedete žákovský
parlament. Jak vznikl, to byl váš
nápad?
Na naší škole funguje žákovský parlament již deset let, přišla jsem, když
tato myšlenka byla hotova. Nicméně
od mého nástupu jsme s kolegyní koordinátorkou hodně věcí změnily a ještě
stále měníme, ta původní verze byla
docela jiná.
Co žákovský parlament dělá? A jak
se v něm rozhoduje? A jakou roli
hrajete vy?
Žákovský parlament je takové komunikační přemostění do několika stran.
Funguje na principu vybraných zástupců, kteří projdou volební kampaní
a následnými volbami. tito zástupci se
scházejí na pravidelných zasedáních
a všechna rozhodnutí prochází přes
hlasování a musí je schválit většina
hlasujících. má role je čistě „pozorovatelská“. Dohlížím na to, aby jejich konání mělo řád, jistý smysl, zkrátka aby to
mělo hlavu a patu. Nejsem členem ani
dohledem, jsem tak nějak v pozadí, jen
tiše sedím a poslouchám a samozřejmě,
když je potřeba, poradím či usměrním.
Kdo nadhazuje témata k řešení?
A co vlastně chtějí děti řešit?
témata k řešení si nadhazují děti samy.
my je jen lehce směřujeme k vlastnímu
rozhodnutí, která jsou prioritní a podstatné a která ne. I když někdy je ten náš
pohled na věc jinačí, probráno je vždy
vše. Děti řeší hodně věcí kolem sebe –
od vybavení a technického stavu školy
po finance, školní jídelnu, vztahy mezi
sebou, ale i mezi žáky a učiteli. Plánují
akce. Na zasedání Studentského parlamentu Karlových Varů řeší také tech-

nický stav ve Staré Roli, parky, volnočasové vyžití, prezentují nové nápady na
využití ploch. Jejich záběr je skutečně
široký.

stejném městě, adresné, čitelné, to bylo
asi to hlavní. Nicméně rozhodování
probíhalo dlouho a vypadalo velmi zajímavě 

Jedním z úspěchů vašeho
žákovského parlamentu je
i charitativní podpora SOS vesničky,
byli jste za to dokonce oceněni
nadací Via a ČSOB v projektu
Pomáhej. Podle vás si to vybraly
samy děti. Jak to zdůvodnily?
Při vybírání adresáta daru bylo pro děti
rozhodující, že jde o někoho konkrétního, děti z SOS vesničky navštěvovaly
i naši základní školu. Je to pro ně ve

Tak to mě zajímá …
Samozřejmě se strhla veliká hádka,
komu chceme pomoct. Parlament se
rozdělil do dvou částí – pomoc lidem
vs. pomoc zvířátkům. Poté přicházely
návrhy na různé životní příběhy, které děti viděly v televizi. Někdy nebylo
úplně snadné dohledat, o koho vlastně
šlo, neb to byly zkrátka dětské postřehy.
V momentě, kdy se schylovalo k odsouhlasení pomoci pejskům, neb je známe,
jsou pro nás konkrétní, tak přišel od
jedné osmačky námět na dětskou SOS
vesničku. a bylo rozhodnuto.

JSEM UČITEL

Nadace VIA společně s ČSOB a ERA
podporují v grantovém programu
Pomáhej! filantropické aktivity
dětí a mládeže ve věku 7–26 let
i odvážné a kreativní nápady dětí
a mladých lidí, kteří sbírají finanční
prostředky pro dobrou věc. Cílem
programu je povzbudit mladé filantropy a přiblížit českou společnost
stavu, kdy je dárcovství každodenní
součástí života.
Většina škol podobné aktivity dělá
a program Pomáhej! může pomoci
získat další prostředky. Přihlášky
lze podávat do 10. 10. 2014, více
informací najdete na www.nadacevia.cz.

Co to dětem dalo?
Když jsme dělali závěrečné hodnocení
a shrnutí akce, nejčastější odpovědí na
tuto otázku bylo, že to byl nádherný pocit někomu pomoct…
V čem vidíte, po vaší zkušenosti,
hlavní roli školy? K čemu by měla
vzdělávat a vychovávat?
Z mého pohledu by měl růst význam
komunikace, vyjadřování a spolupráce. V dnešním světě počítačů a sociálních sítí nějak mizí kouzlo osobní komunikace a vyjadřování svých postojů
a pocitů osobní cestou. Někdy vidím,
že děti v sobě mají nějaký problém, ani
ne konflikt, ale něco, co potřebují nějak
vyjádřit, ale nevědí jak… Vyrůstá nám
také hodně velké množství individualistů, ale práce ve skupině bývá často
problémem, ale to jsme vesměs zase
u té komunikace. Důležitá je také lidskost!

téma

Vzdělané země mají lepší vlády
Proč? Občané jsou kritičtější a nutí tak představitele státu k větší zodpovědnosti.
Přeložil Jan Moravec
Známé tvrzení, že vzdělaní občané jsou
odpovědnější voliči, jistě nutí vlády
k větší snaze při správě veřejných záležitostí. ať to již platí, nebo ne, vztah
mezi vzdělanými občany a lepší vládou
se nevztahuje ale pouze na demokracie.
Např. Katar, monarchie, a Slovensko
dosahují podobné úrovně jak ve vzdělání, tak v hodnocení vlád.
Vzdělaní občané jsou kritičtější
Nová studie „Vzdělání, kritika a odpovědnost“ otištěná v Journal of Law and
Economics dochází k závěru, že „vzděINZERCE

laní občané jsou kritičtější“. a kritika
má své výsledky: „tyto stížnosti vedou
k lepšímu jednání představitelů státu
kvůli strachu z trestu, čehož výsledkem
je větší zodpovědnost a kvalitnější vláda.“ autoři studie došli k závěru, že lidé
s vyšším dosaženým vzděláním mají
větší tendenci ke kritice vlády, k poskytovaným službám, zneužití policejních
sil a korupci.
Výsledky pro stížnosti i vzdělanost
se v porovnávaných státech značně lišily. Procento lidí, kteří podali oficiální
stížnost, sahalo od 2 procent v Gruzii

až ke 38 procentům v Etiopii, počet absolventů vysokých škol se pohyboval od
4 procent na Srí Lance až k 71 procentům v jednom z ruských měst. Celkově
došli autoři k tomu, že vzdělanost má
na počet stížností velký vliv. Celosvětový průměr pro stížnosti činil 15,6
procenta, přičemž absolventi vysokých
škol si stěžují o 5,1 procentního bodu
více, absolventi středních škol o 2,8 procentního bodu více.
Zdroj: www.theatlantic.com
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Jak dělat smysluplnou školu
Najít v českých školách třídu, která využívá konektivity tabletů a zdrojů z internetu třeba
k výuce biologie, to je věru oříšek. Na základce na Lyčkově náměstí v pražském Karlíně je to rutina.
Jan Korda, ředitel školy, však vnímá technologie pouze jako nástroj, ne jako cíl…

Jaký názor máte na zavádění
moderních technologií do výuky?
V posledních letech je to v českém školství velká móda. Školy se předhánějí
s nákupy interaktivních tabulí, elektronických učebnic, netbooků, tabletů
a dalších technologických novinek.
Škola, která nemá tyto technologie ve
svých učebnách, je považována za nekvalitní a stagnující a její vedení za
špatné a nemoderní. Je tomu ale opravdu tak? Můžeme kvalitu školy skutečně
měřit množstvím moderních technologií na třídu či na hlavu žáka?
To je otázka. Jaká máte kritéria
pro měření kvality výuky
ve vaší škole?
Jdeme cestou individualizace, chceme
rozvíjet myšlení dětí. nejvyšší úroveň
vzdělání pro nás je tvořivost a rozvoj
myšlení. chci, aby děti nestagnovaly

a přemýšlely. Pokud budou přemýšlet,
v životě se neztratí. za kvalitně vzdělaného člověka považujeme myslící osobu, která je na základě svých znalostí
a dovedností schopna vyřešit problémy
běžného života. Pokud k tomuto cíli
chceme směřovat, musí být základním
stavebním kamenem hodina, při které
pracují hlavně děti. Pasivním přijímáním informací se totiž myšlení děti příliš nerozvíjí.
Jak toho, aby děti byly aktivní
a školu nebraly jen jako „nutné zlo“,
dosahujete?
Pokud chceme, aby děti, učitelé i rodiče
chodili do školy rádi, měli by to dělat
díky vnitřní motivaci. Ta je založena na
třech S. Ta představují smysluplnost,
spolupráci a svobodnou volbou. Smysluplnost nám přišla nejdůležitější pro
všechny aktivity ve škole, proto jsme

dali našemu vzdělávacímu programu
název Smysluplná škola. Každá aktivita
školy, úkol pro učitele, učivo, výstupy
by měly mít vždy nějaký smysl.
Na čem je založen vzdělávací
program ve vaší škole?
Má tři pilíře: smysluplný obsah, smysluplné vztahy a smysluplné trávení
volného času. Smysluplné vztahy jsou
o přívětivé atmosféře ve škole, která
je důležitou podmínkou pro úspěšné
vzdělávání. cílem smysluplného obsahu vzdělávání u nás ve škole je rozvoj
myšlení. Pomáhá nám k tomu Bloomova taxonomie, která určuje šest hladin
myšlenkových operací. zatímco zapamatování, porozumění a aplikace patří
mezi nižší myšlenkové operace, analýza, syntéza a hodnocení patří k těm vyšším. Pro život je důležitější aplikace než
znalost velkého množství dat a pojmů.

RefeRenční školy, kteRé MicRosoft podpořil v RáMci pRogRaMu vzděláváMe pRo budoucnost:
Škola

Popis řešení

Web školy

zŠ lyčkovo náměstí,
Praha 8

Tabletová učebna – tablety jsou běžnou součástí života žáků 5.B: ve
škole je využívají pro zápisky, společné projekty a výukové aplikace,
doma pro studium a domácí úkoly.

www.zs-ln.cz

zŠ lupáčova, Praha 3

Přineste si vlastní zařízení (BYOD) – posílení školní infrastruktury,
díky které bude možné využívat ve škole různé typy zařízení (BYod –
Bring Your own device).

www.lupacovka.cz

zŠ T. g. Masaryka,
Mnichovice

Mobilní tabletová učebna – ať už mají žáci 6.A matematiku, nebo 9.c
angličtinu, tablety jsou jim ve škole k dispozici, aby všichni mohli používat stejný výukový obsah.

www.zsmnichovice.cz

zŠ Kunratice, Praha 4

Tablety pro učitele – učitel může na tabletu připravit zajímavou a pro
děti atraktivní výuku, kterou propojí s dalšími technologiemi jako např.
dotyková tabule.

www.zskunratice.cz
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Je možné tuto vizi zefektivnit
i zapojením moderních technologií
do výuky?
České školství nepotřebuje primárně
vybavovat moderními technologiemi.
České školství potřebuje vizi kvalitního vzdělávání a investici do vzdělávání
učitelů, kteří budou tuto vizi realizovat.
Jsme proto rádi, že existují firmy jako
Microsoft, který prostřednictvím svého
programu Partneři ve vzdělávání nabízí bezplatná školení a rady, jak správně
zavádět moderní technologie do výuky.
Jakou roli hrají moderní technologie
ve vaší škole a jak to v praxi
vypadá?
Moderní technologie bereme jako pomůcku k rozvoji tvořivosti a myšlení,
která by mohla učitelům pomoci. není
to ale samozřejmě jediný a všespásný
pomocník. Jsme rádi, že si nás na konci
minulého roku vybrala firma Microsoft
a stali jsme se takzvanou referenční
školou. od
d Microsoftu jsme získali finanční podporu na to, abychom vybranou třídu mohli vybavit tablety, které
děti využívají při výuce všech předmětů. chceme
hceme naučit děti se učit a dotyková zařízení jim v tom mohou pomoci.
Jsme škola, která má většinu agendy již
přes internet, máme elektronické žákovské knížky i třídní knihy, školní wi-fi síť. nic
ic nám nebrání tablety používat
ve stále větší míře.
Povedlo se vám zapojit 90 % učitelů.
Jak?
Učitele není mnohdy lehké přesvědčit
pro změnu výuky založené na moderních technologiích, ale i pro změnu
samotného přístupu. Je zapotřebí kvalitní motivace, vzdělávání a ujišťování,
že to má smysl. Je to běh na dlouhou
trať, a o to více mě těší, že tolik kolegyň a kolegů z učitelského sboru
je schopných a ochotných nové
trendy při výuce aktivně využívat.
Jaké jsou první
ohlasy na zavedení
moderních
technologií do
výuky?
cílem
ílem projektu
je dát zpětnou
vazbu, zjistit,
zjistit,

co zavedení tabletů do výuky přináší za pozitiva a negativa. zatím je to
krátká doba, projekt probíhá teprve
od září loňského roku. z mého pohledu se ale zavedením tabletů do výuky určitě zvyšuje motivace dětí ke
studiu.
V čem vidíte pozitiva zavádění
tabletů do výuky?
V možnosti její individualizace. nárok učitele vede k tomu, aby škola byla
schopna dávat dětem různě náročné
úkoly, nadanější děti mohou řešit
složitější úkoly a podobně. ideál by byl, aby dítě řešilo svoji
vlastní věc, aby jen ve škole
pasivně nesedělo. díky tabletu se z pasivity stává
aktivita a žáci se rozhodně naučí více.
Učitel si ale musí nastavit smysluplný cíl
a naplnit ho.
Jak pracujete
s rodiči, co si
o zavádění technologií
do výuky myslí?
organizujeme pravidelné večery rodičů s vedením školy, na kterých s rodiči přemýšlíme o různých tématech. Jedním z témat též bylo moderní
zavádění iT technologií
do výuky. Rodiče při úvod

ním brainstormingu viděli hlavní výhodu v lehčích taškách, neb chápali
iT technologii jako náhradu za sešity
a učebnice. V průběhu setkání jsme je
seznamovali s naší vizí tak, aby lépe
porozuměli smyslu zavádění iT technologií. Tato osvětová činnost je velmi
důležitá pro vzájemnou důvěru mezi
rodiči a školou, která je též indikátorem kvality školy.
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Vím, co umím

Digitální odznaky

Od června budou mít děti a rodiče k dispozici aplikaci, kde budou
moct vytvořit vzdělávací portfolio vlastního dítěte, propojit jeho
aktivity ve škole a volném čase a využít příležitost ho povzbuzovat
a pochválit. Díky projektu Coumim.cz bude aplikace přístupná
zdarma.

Koncepce nástroje coumim.cz vychází z principů švýcarské metody mapování kompetencí CH-Q („ch“ jako
mezinárodní označení Švýcarska, „Q“
jako kvalifikace). Ve středu zájmu je
portfolio dítěte, kde každá uznaná
kompetence je podložena konkrétním
hmatatelným důkazem. dítě je nenásilně vedeno k samostatnému rozpoznání svých silných stránek, k ujasnění svých osobních priorit. Uživatel si
sám vybírá oblasti, ve kterých je třeba
dosáhnout zlepšení. díky tomu dochází ke zvýšení sebevědomí, ke změnám
hodnotových postojů a často i k přehodnocování životních cílů a dalšího
směřování.
základním kamenem budou tzv.
důkazy, konkrétní mety – úspěchy,
kterých dítě dosáhlo. Ty bude možné
zaznamenávat v různých multimediálních formátech (fotografie, video, au-

diozáznam, digitalizovaný dokument).
Vkládat bude možné i novinku – digitální odznaky. druhou základní složkou programu bude vytváření portfolií
– přehledů pro nejrůznější příležitosti.
Uživatel si sám bude rozhodovat o tom,
které důkazy si zařadí a komu portfolio
zpřístupní. V sekci Vytvoř dárek pro-

JSEM RODIČ

Nástroj umožňuje rodičům společně s dětmi plánovat a směrovat
jejich osobní rozvoj, stanovovat si
mety a jejich dosažení zaznamenávat do „digitálního památníčku“.
Dítě je tak oceňováno za to, co se
mu povedlo, je podporováno jeho
zdravé sebevědomí a pozitivní přístup k učení se novým věcem. Přirozeně směřuje k rozvoji silných
stránek.
JSEM UČITEL

Nástroj přináší učitelům možnost
dozvědět se o tom, čím vším se
zabývají žáci mimo školu, a objevit v nich dovednosti, které se dosud ve školním prostředí nestihly
projevit. Při používání nástroje tak
dochází k přirozenému propojování
rodiny, školy a volnočasových aktivit. Rozvíjena je nejen vzdělávací,
ale i výchovná složka. Vkládáním
přečtených knih a jejich porovnáváním s ostatními vrstevníky je
podporováno čtenářství dětí.
gram nabídne možnost z uložených
fotografií vytvořit fotokalendář.
V části Mé plány si uživatel může
stanovit konkrétní cíle a sledovat jejich postupné plnění. Již splněné plány bude možné archivovat. Modul Jak
jsem na tom bude ukazovat proporci
úspěchů. Aplikace bude využívat principu webu 2.0, což umožní porovnávat
uživatele navzájem a nabízet tipy, co
čtou nejčastěji ostatní uživatelé podobného věku.
Kontakt:
Miroslav hřebecký,
koordinátor projektu
miroslav.hrebecky@eduin.cz

mapují
vaše vzdělání

Co známe, co jsme zažili,
co jsme viděli, v čem
máme praxi. Digitální
odznaky mohou
vytvořit mnohem
přesnější a širší obraz
o našem „umu“ než
vysvědčení z té nejlepší
školy. Zkuste Veriod.

díky společnému projektu
vlády USA a Mozilla Foundation (nadace internetového
vyhledávače Firefox) vznikl
standard takzvaných open
Badges (badge = odznak),
tedy určitých mikrocertifikátů. navenek se jeví jako
obdoba skautských odborek
či odznáčků známých například ze hry Foursquare. Kritéria
pro přidělení odznaku mají
zpravidla podobu krátkého
popisu, co musel uživatel
splnit, nebo odkazu
na určitou webovou stránku, kde
jsou kritéria trvale dostupná.
Kouzlo
odznaků spočívá
v jejich šíři
i šiřitelnosti
Kouzlo digitálních odznaků je ve dvou věcech: coby
digitální soubory můžete tyto
odznaky šířit – umísťovat
do různých elektronických
portfolií, osobních webových stránek nebo na profily na sociálních sítích,
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Vzdělávání je všude, jen ho najít
Tipy pro rodiče i učitele,
kde hledat jednoduše
dosažitelné nástroje vzdělávání.
Některé vás možná překvapí…
a přesto vám
je není možno
ukrást nebo je zfalšovat. díky
„zapečeným“ informacím je
totiž vždy možné obrázek vzít
a ověřit, zda skutečně existuje daná kombinace: kdo-komu-kdy-za-co-a-proč. další
kouzlo je v tom, že
díky obsaženému
jednoduchému
principu lze vytvářet jak úplně
jednoduché, tak
složité a sofistikované systémy
oceňování aktivit či
úspěchů. Pro dítě má digitální odznak povahu předmětu do sbírky. zároveň však
nese důležité informace, které
se hodí i v dospělosti. To, co
byla zprvu jen hra, nakonec poslouží, aby člověk
mohl ukázat, co ho baví, co
zvládl a čím se dlouhodobě
zabývá. zvláště pro děti pak
mohou fungovat jako podpora motivace dělat něco smysluplného.

text Eliška Sovová
Facebook.com/scio.cz
na naší facebookové stránce naleznete
tipy na různé vzdělávací akce, články
přeložené ze zahraničních zdrojů, novinky z domova i ze světa, odkazy na
zajímavé diskuse, aplikace, projekty
a videa. Pokud se vám cokoli podaří,
budete mít jakýkoli námět, rádi jej budeme sdílet dále.
Youtube.com
YouTube je největší internetový server
pro sdílení videosouborů. Jeho prostřednictvím nejjednodušeji dostanete
vaše videa do světa a hlavně na sociální
sítě. natáčejte videa, nevadí, že nemáte
kvalitní vybavení. nacvičili vaši žáci divadlo? natočili jste krátký animovaný
film v rámci výtvarných hodin? Máte
ve škole nadaného zpěváka? Sdílejte
vaše úspěchy. Krátká zábavná, zajímavá či kreativní videa dokážou zaujmout
mnohem více než textové příspěvky.
YouTube má kvalitní nápovědu v češtině, jak s ním pracovat, naleznete
zde: http://support.google.com/youtube/?hl=cs&topic=2676319&rd=1.

JSEM RODIČ JSEM UČITEL

V lednu 2014 odstartovaly společnosti EDUin, o.p.s., Gameleon, s.r.o.
a Navreme Boheme, s.r.o., českou
platformu pro vydávání a sbírání
digitálních verifikačních odznaků
VERIOD (www.veriod.cz). Nabídkou tohoto bezplatného nástroje na
správu odznaků i technickou a metodickou podporou usilují o rozvoj
českého „ekosystému“ digitálních
odznaků. Pomocí odznaků lze obohatit známkování ve škole i zvýšit
motivací dětí pro to, co dělají ve
volném čase. Zkuste to!

Prezi.com
Skvělá webová služba, se kterou jednoduše vytvoříte zajímavé prezentace
(mnohokrát kreativnější než PowerPoint). Umožňuje jednoduché vkládání textů, obrázků a videí. celá prezentace vypadá jako interaktivní myšlenková mapa. Jak začít, naleznete zde:
http://odprezentuj.cz/clanky/zacit-s-prezi-je-jednodussi-nez-si-myslite.
Goo.gl
Pokud potřebujete zkrátit webovou
adresu, navštivte stránku goo.gl. Tato

aplikace vám webovou adresu výrazně
zkrátí (hodí se například pro Twitter),
a pokud máte účet na googlu, tak můžete sledovat i počet lidí, kteří na váš
odkaz klikli.
Nastroje.knihovna.cz
Potřebujete upravit video nebo audio,
rádi byste spustili on-line streaming
konference, potřebujete efektivně
spravovat citace, upravit obrázek, vytvořit komiks, editovat texty či zajímavě prezentovat informace? na tomto
webu naleznete zdarma dostupné
nástroje, které jsou detailně popsány
a ohodnoceny.
Piktochart.com
Pokud chcete vytvořit zajímavé výroční zprávy, lákavé newslettery či
jen zajímavě prezentovat data žákům,
zkuste si vytvořit infografiku. S tímto
nástrojem to bude jednoduché.
Memrise.com
Potřebujete, aby se žáci naučili slovíčka na angličtinu, vlajky jednotlivých
států či historická data? doporučte jim
Memrise. na Memrise naleznete tisíce
kurzů, které jsou zdarma a jsou dostupné v mnoha jazycích. Proces učení je velice efektivní, protože Memrise
kombinuje vědecké poznatky mozku
a paměti a nutí vás opakovat látku
v závislosti na tom, jak vám šla během
učení. navíc je zábavný, protože tím,
jak se učíte novým věcem, roste vám
před očima rostlina ze semínka, které
jste zasadili na začátku kurzu. Vaše
úspěchy navíc můžete sdílet s ostatními uživateli.
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Průzkum: rodiče, děti a technologie
text red
Společnost Microsoft provedla v září
2013 průzkum na 1 025 rodičích v USA
s cílem zjistit, kdy a za jakých podmínek umožňují dětem přístup k internetu a chytrým zařízením. Téměř všichni
rodiče (94 %) dětem umožňují přístup
k technologiím. Různí se v tom, jak
a kdy. Tři čtvrtiny umožňují dětem využívat počítač, 56 % využívat aplikace.
Průměrný věk, kdy rodiče umožní dětem počítač a herní konzole, je 8 let.
V případě mobilů a sociálních sítí je to
11 až 12 let. Tři čtvrtiny rodičů stanovují dětem nějaká pravidla a s věkem je
mění (uvolňují). Třetina rodičů plánuje
umožnit dětem přístup k on-line službám až po 15. roku.
nejzajímavější grafy jsme pro vás
připravili společně s Microsoftem.

Děti smí používat on-line služby později, než kdy začnou používat zařízení

Počítač je nejčastějším zařízením, které je dětem dovoleno používat jako první

Průměrný věk, ve kterém je dítěti
poprvé dovoleno používat
technologie bez dozoru

Bezdětní lidé by dětem dovolili neomezeně využívat technologie
o 2 až 3 roky dříve než rodiče
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Zajímavé aplikace pro zábavnou výuku
Jak vybrat správnou aplikaci pro děti. Co by měla umět a co by jí nemělo chybět?
Připravil Milan Hrabovský, ředitel divize vývoje Microsoftu v ČR
Aplikací jsou „tuny“. Vybíráme top 20
zajímavých aplikací, které budou vaše
děti bavit a něco je i naučí.

Create Book
nechte žáky vytvořit jejich vlastní e-knihu. Bude je to bavit.

Adobe Photoshop Express
zjednodušená verze světově nejznámějšího a nejpoužívanějšího profesionálního grafického programu. hrajte
si s obrázky, jak jen umíte, sdílejte na
Facebooku...

Fresh Paint
Malování dotykem pro začátečníky
i nadané malíře. Malujte na „čistém
plátně“ nebo upravujte obrázky z webkamery nebo odjinud…
GeoGebra
geogebra vede mezi učiteli matematiky. geometrie, grafy, derivace, integrály.

Anatomy Atlas
Anatomy atlas nabízí možnost podívat se na jakoukoliv část lidského těla,
doma i ve škole. Podporuje angličtinu!
Asparion Periodická tabulka
Přehledná periodická tabulka s detailními informacemi o každém prvku.
Cestování
Virtuální návštěvy tisíců měst, možnost dotykového ovládání. Jak do zeměpisu, tak do angličtiny!
Corinth Classroom B
Úžasné 3d animace a přehledné vysvětlení jednotlivých částí například
živočišné buňky, těla savce nebo lidského těla. Propojeno s aplikacemi
Microsoft office, jednoduše použitelné v PowerPointu.
Corinth Micro Engines
Tato aplikace umožní skutečně porozumět principu fungování motorů, a to od těch nejstarších na parní
pohon. 3d modely, animace, mnoho
dalšího.
Corinth Micro Plant
Fascinující průvodce rostlinným světem od pohledu na celý strom až po
buněčnou strukturu ve 3d

„dbejte na to, aby
aplikace u dětí probouzely
kreativitu, logiku, tvůrčí
myšlení a nabídly prostor
pro získání zpětné vazby.
Měly by děti bavit,
ale zábavnou formou je
i něco naučit. nebojte se
angličtiny. většina aplikací
je napsána tak, aby i dítě,
které neumí anglicky,
pochopilo na základě
obrázků, co má dělat.
a o to přeci jde.“

iMath
Propracovaná, graficky i pedagogicky
pěkně zpracovaná aplikace pro výuku matematiky, která umožňuje výběr
z klasického počítání, matematického
sudoku, početních karet či matematických závodů aut. Vše doplněno testovacím modulem.
Interaktivní prvouka
Česká aplikace, která vám pomůže naučit se (či vyučovat) dvě základní témata
– orientaci v čase a poznávání přírody.
Khanova algebra
dnes už světoznámý koncept výuky
matematiky (ale i dalších oblastí vzdělávání) pomocí názorných, a přesto
snadno pochopitelných videoukázek.
Klasická angličtina
Aplikace, která své uživatele díky novým metodám výuky jazyků naučí
opravdu anglicky. důraz na výslovnost
a myšlení v jazyce, pro začátečníky i pokročilé.
Math for kids!
Snadno pochopitelná aplikace s možností procvičování základních matematických operací s volbou obtížnosti,
zpracovaná do velice působivého gra-
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fického kabátku. Systém průběžného
hodnocení dává učiteli okamžitý přehled a srovnání v rámci třídy.
Know Your Body
Tato anglicky psaná aplikace vás provede představením jednotlivých částí lidského těla. S popisky, obrázky i videem.
OneNote
Bezplatná verze klasické aplikace
Microsoft office onenote, jež je ke stažení ve Windows Store. Učí organizaci
práce, předností je snadné použití.

Převody jednotek
netřeba zdlouhavě listovat ve fyzikálních tabulkách. Řešení, jak mít při
práci zároveň na obrazovce k dispozici
převaděč jednotek. hlavně pro práci
s tablety a dotykovými tabulemi.

Vynásobte svět
Aplikace zobrazí příklad a možné odpovědi ve formě matice různých výsledků.
Úkolem žáka je pak najít ten správný.
gamifikace: s úspěchy žák odkrývá různé části světa.

sCool math
Matematika zábavně v pojetí českých
tvůrců. K tomu podrobné statistické
zpracování výsledků umožňující přehled o tom, jak byly děti úspěšné a jaké
příklady procvičily.

World National Flags
zajímavá aplikace se zajímavě zpracovaným přehledem všech států světa.
Vlajky, hlavní města, mapa. Součástí je
i soutěžní kvíz pro ověření znalostí.

Desatero pro bezpečnost na internetu podle Microsoftu
Vyhrajte jednu z pěti knížek hustej inTeRneT, která formou komixu zprostředkovává dě-tem základní zásady „života na síti“. Stačí poslat jméno základní školy, která díky podpoře
Microsoftu mohla v rámci projektu Vzděláváme pro budoucnost vybavit 5.B tablety. odpověď, kterou najdete v rozhovoru s panem ředitelem Kordou, posílejte na bkartous@
scio.cz do 15. 6. 2014.
Buďte ostražití. E-maily
psané divnou
češtinou nebo
oznamující
například
úžasnou
výhru ihned
mažte.

Vyhněte se
nabídkám
typu „Skvělá
nabídka“. Zní
přespříliš dobře na a to, aby
byly pravda.

Zabezpečte dostatečně
své účty. Pro větší jistotu
využijte dvoufázové ověření (identifikaci je potřeba
potvrdit například telefonním číslem nebo druhým
e-mailem).

Nezanechávejte stopy. Připojujete-li se
z veřejných počítačů,
vždy zkontrolujte,
zda jste se odhlásili
ze všech služeb a vymazali historii.

soutěž
Hustej internet

Několik ilustrací z knihy
Používejte
unikátní hesla – ideálně
pro každou
službu jiná.
Při vytváření
vynechte data
narození, jména příbuzných
a podobně.
Kombinujte
písmena, čísla
a symboly.

Neprozrazujte
hesla ani své
identifikační
údaje (rodné
číslo, přihlašovací údaje,
hesla, atd.).

3

4

5

6

Nakupujte pouze z důvěryhodných zdrojů.

7

8

9
2

1

10

Mějte pod
kontrolou,
s kým přes
internet komunikujete,
a přizpůsobte
tomu míru
sdílených
informací.
Kontrolujte
skutečné adresy stránek,
na které klikáte. Opravdu
vedou tam,
kam by měly?
Dohlížejte na
své ratolesti,
mějte přehled, jak se
baví na internetu – například prostřednictvím
programu
Windows
Rodičovská
kontrola.
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WiFi ve školách: Česko jde s dobou
Počet škol, které jsou vybavené WiFi připojením stoupá.
Podle dostupných údajů je v současné době využívá naprostá většina českých škol.

text Dagmar Langová
Údaje o vybavenosti škol bezdrátovými sítěmi monitoruje Česká školní
inspekce, která podle vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
data nyní aktualizuje. Poslední známá
čísla jsou tak z období 2011/2012, kdy
bezdrátovou sítí disponovalo 51,8 procenta základních škol a 52,3 procenta
středních škol v České republice. V porovnání s obdobím 2008/2009 toto číslo vrostlo téměř dvojnásobně, a dá se
tedy předpokládat, že za poslední roky
se bezdrátové připojení k síti ve školách
ještě více rozšířilo.
Přesný přehled o školách s WiFi někdy nemají ani zřizovatelé. „Rada kraje
nikdy nepožadovala po organizacích
údaje o vybavení WiFi, kladli bychom
tak na ně zase další administrativní nároky. Situace v oblasti výpočetní technicky se navíc velice rychle vyvíjí a organizace se jí operativně přizpůsobují,“
vysvětluje tisková mluvčí Karlovarského
kraje Jana Pavlíková. Podrobnější přehled má třeba Vysočina. „Téměř všechny
školy zřizované Krajem Vysočina WiFi
připojením disponují. Rozsáhlá modernizace WiFi probíhá například na Střední průmyslové škole Třebíč,“ uvedla pro
magazín Perpetuum Jitka Svatošová
z tiskového oddělení Krajského úřadu
kraje Vysočina. Také Praha 10 má detailní přehled. „Všech třináct základní škol
možnost napojení přes WiFi síť má,“ uvedl její tiskový mluvčí Jan charvát.
Alespoň WiFi koutek
nicméně skutečnost, že někteří zřizovatelé nemají přesný přehled, kolik škol
disponuje bezdrátovou sítí, neznamená,
že WiFi ve školách odmítají nebo ignorují. naopak. z ankety magazínu Perpetuum mezi kraji a obcemi vyplynulo,
že zřizovatelé bezdrátové sítě na školách

a především kvalitní připojení škol k internetu podporují. zda se ale WiFi zavede či ne, ovšem ponechávají v naprosté
většině případů na ředitelích škol.
Jedním z příkladů může být Plzeňský kraj. Přesnou statistiku sice nevede,
ale zato v něm funguje Středisko služeb
škole, které kromě jiného působí i jako
metodické školicí centrum oblasti výpočetní a multimediální techniky. To
je také poskytovatelem internetu pro
větší plzeňské školy. „Je připravován
projekt kraje pomocí eU fondů, který
by měl technicky podpořit nejen WiFi
na školách, ale i dostatek internetové
kapacity, kterou škola disponuje anebo
je schopna zaplatit,“ uvedl jeho ředitel
Tomáš Vlášek. Ani on sice přesnými
čísly nedisponuje, nicméně podle jeho
odhadů mají už dnes všechny střední
školy v Plzeňském kraji alespoň nějaký
WiFi koutek.
Plzeňský kraj není jediný. Také například mluvčí kraje Vysočina uvádí, že
bezdrátové připojení k internetu kraj
podporuje a považuje za nedílnou součást standardu moderní školy. A školy
o to mají zájem. „Je to pro ně konkurenční výhoda,“ poznamenává Tomáš
Vlášek.
Omezený přístup
Samotní ředitelé škol také rozhodují
o přístupu k internetu v jejich institucích. například Moravskoslezský kraj
má podle údajů prosince 2013 WiFi dostupnou pro zaměstnance v celkem 124
školách. ovšem data o tom, kde WiFi
mohou žáci neomezeně využívat, neuvádí. Podobně je to také v jiných krajích, kde mají školy sice 100 procentní
pokrytí, ale žáci se mohou připojit jen
na několika přístupových bodech, především v učebnách iT.

„Možnost neomezeného přístupu na
internet v prostorách školy není nutný
ani vhodný, žáci základních škol v hodinách s internetem nepracují, pouze
na počítačové učebně,“ potvrzuje Alena
Synková ze školského odboru magistrátu hradce Králové, kde je bezdrátovým
připojením vybaveno 17 z 18 základních škol. Podobný názor sdílí řada dalších zřizovatelů.
z údajů České školní inspekce vyplývá, že v období 2011/2012 si svá vlastní zařízení – notebooky, tablety apod.
– mohli žáci a studenti připojit 23,8
procentech základních škol a 62,4 procentech středních škol. „Je doporučována instalace takzvané chytré WiFi sítě,
to jest sítě s takovým softwarem, která
umí rozlišit, zda přihlášené zařízení
žáka podle rozvrhu může brouzdat
kdekoliv během přestávky nebo jen po
stránkách, které určil učitel pro výuku
během hodiny,“ poznamenává Tomáš
Vlášek, ředitel Střediska služeb škole
Plzeň. Přístup škol k budování WiFi sítí
tedy vychází i z toho, zda jde o připojení školského tabletu, notebooku jako
součást výuky.
Širší využijí internetu při výuce s pomocí WiFi se na mnoha školách zavádí.
Praha 6 nyní spouští unikátní projekt
„Škola na dotek“ v hodnotě 10 milionů korun. V jeho rámci do září letošního roku vybaví tablety a speciálními
učebnami všech svých 15 základních
škol, ve kterých už WiFi plně funguje.
Tiskový odbor olomouckého kraje zájem škol o využívání moderních technologií při výuce potvrzuje. například
v projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v olomouckém kraji“ nyní počítá při výuce s aktivitou zaměřenou na využití elektronické učebnice a tabletů.
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Mobilní revoluce je tady.
Je vaše školní wi-fi připravena?
Úroveň vybavení škol informačními technologiemi se během několika posledních let významným
způsobem změnila. Za modernizací stojí především rozšíření mobilních zařízení s přístupem k internetu
a s ním související dva hlavní trendy školního IT. Prvním z nich je vznik notebookových a tabletových
učeben podpořený čerpáním prostředků z dotačních programů Evropské unie. Druhým je nárůst počtu
soukromých zařízení s přístupem k wi-fi, které si žáci a učitelé do školy nosí. Pro tento trend zlidověl
název BYOD – Bring Your Own Device (přines si vlastní zařízení). Oba trendy kladou vysoké nároky
na zajištění přístupu uživatelů k síti. Školní sítě původně nebyly navrženy pro audiovizuální obsah
či on-line projekty, na kterých pracuje třeba celá třída žáků zároveň, a jsou tím pádem příliš pomalé.
Proto se řada škol staví k BYOD a k využití mobilních zařízení ve výuce skepticky.

text Eliška Sovová
Studenti BYOD vítají,
ale škola musí řešit rizika
hlavní přidanou hodnotou, kterou
BYod představuje, je interaktivita. cílem není nahradit tradiční výukové
metody, ale usnadnit žákům pochopení učiva. Využívání vlastních zařízení
má řadu výhod: žáci využívají zařízení,
která znají, naučí se na nich pracovat,
což se jim bude hodit v dalším studiu,
škola ušetří na nákupu laptopů nebo
tabletů, žáci mohou pracovat na školních zadáních na dálku, odevzdávat
práci v elektronické podobě, nošením
těžkých učebnic si neničí páteř.
Příkladem, jak využití mobilních zařízení ve výuce může fungovat, je např.
škola zŠ lupáčová či zŠ T. g. Masaryka
a gymnázium Česká Kamenice. Školy zapojené do projektu „Vzdělání 21“
mají pro své žáky počítače, notebooky
a tablety, ale zároveň jim umožňují, aby
si nosili svá vlastní zařízení. Žáci mají
neustálý přístup k mnoha zdrojům
a možnostem učení se a zlepšuje se jejich zapojení v hodinách.
K tomu, aby škola mohla připojit
všechna mobilní zařízení ke školním
sítím, je třeba vyřešit následující rizika.
1. otázku ochrany soukromí – k jakým informacím o uživatelích má
škola přístup?

2.

3.
4.

5.

otázky kontroly – jak budou učitelé kontrolovat podvádění, sdílení domácích úkolů, chatování, zavirované přístroje apod.? Budou
jim v tom nápomocni koordinátoři iT?
Bezdrátový přístup – jak kvalitně,
komu a na jakých zařízeních je
poskytován?
Možnosti připojení – školy budou
muset investovat do wi-fi připojení,
do elektrických zásuvek u každé lavice, centrálního úložiště dat, antivirové kontroly, zabezpečení dat …
zamezení přístupu žáků k nevhodnému obsahu – jakým způsobem omezení nastavit?

Všechna rizika jsou řešitelná, otázkou zůstává, jaké řešení zvolit. Ukázkovou školou je zŠ T. g. Masaryka
a gymnázium Česká Kamenice, která
nasadila bezdrátovou technologii od
společnosti Hewlett-Packard (HP), a na
jejímž příkladu můžeme vyhodnotit
funkčnost konkrétního wi-fi řešení pro
školy v zátěžové situaci.
Vyzkoušeli jsme v reálném prostředí
školy. Výsledek?
cílem komplexního projektu na zajištění bezdrátového pokrytí bylo přede-

vším zajištění úrovně kvality připojení
pro potřeby výuky, zabezpečení přístupu k síti pro žáky i učitele a také vyřešení otázky filtrování obsahu tak, aby
žáci připojení na internet byli chráněni
před nevhodným obsahem.
Školu navštěvuje celkem 650 žáků,
kteří pro potřeby výuky využívají
250 počítačů, ze kterých je značná část
vybavena možností bezdrátového připojení. Při výuce i mimo ni se bezdrátová síť potýkala s celou řadou problémů, které plynuly z využití sítě velkým
počtem zařízení a také z charakteru
výuky, kdy jsou přes bezdrátovou síť
přenášeny velké objemy dat v krátkém
čase.
Vzhledem k vysokým požadavkům
na bezdrátové připojení se učitelé i žáci
potýkali s nestabilním přístupem do
sítě během výuky. Výpadky připojení
a propady rychlosti v síti byly na denním pořádku. Požadavkem bylo zajištění správného fungování sítě při interaktivní výuce v několika třídách najednou v kombinaci s připojením pro žáky
s vlastními zařízeními. Bezdrátová síť
byla rozdělena dle účelu násedujícím
způsobem: V počítačových učebnách
byl nastaven maximální možný výkon
pro multimediální studijní obsah. Část
vyhrazená pro přístup žáků k veřejné-
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mu internetu byla omezena na nižší
rychlosti tak, aby tento typ provozu
nezahlcoval síť a nerušil výukové sítě.
dále byl přes webový portál vytvořen přístup hostů školy (konference, návštěvy, rodiče). heslo platilo pouze po dobu návštěvy.
Zabezpečení přístupu
žáků, učitelů i hostů
s možností „chytrého“
omezení
další velkou výzvou bylo
zajistit přístup k odděleným sítím pro žáky a učitele s možností omezení
počtu zařízení, která uživatel
sítě využívá. Stávající model
počítal s využitím běžného zabezpečení pomocí WPA předsdíleného hesla, díky kterému
se žáci mohli přihlašovat do
sítě s neomezeným počtem
zařízení na žáka (soukromé
notebooky či mobilní telefony), což jen dále zvyšovalo
vytíženost sítě provozem, který nebyl
studijního charakteru. další nevýhodou předsdíleného hesla bylo jeho šíření mimo okruh oprávněných žáků
a učitelů.
navržený způsob řešení počítá s využitím technologie Hewlett-Packard
BYOD (Bring Your own device), ve
kterém má každý uživatel sítě svůj
uživatelský účet, na který má registrováno jedno či více mobilních zařízení.
Při prvním připojení k síti s novým
notebookem, tabletem či mobilním
telefonem si uživatel zaregistruje své
zařízení ke svému uživatelskému účtu
a při každém dalším připojení s tímto
zařízením je rozpoznán a nemusí se již
opětovně registrovat. Systém také eviduje každý přístup k síti a nedovolí registraci více zařízení, než je nastaveno
v systému. Systém je nastaven tak, že
automaticky rozezná studijní zařízení
od soukromého zařízení a dovolí přístup ke studijní síti pouze se studijním
zařízením. dále systém umožňuje automaticky dle rozvrhu hodin omezovat
přístup k internetu z žákovských zařízení v průběhu výuky a povolovat ho
pouze v době přestávek či jiných pevně
definovaných denních dob.
Školní síť se stala řízeným systémem, kdy je možné spravovat přístup

školní síť se stala řízeným
systémem, kdy je možné
spravovat přístup
mobilních zařízení podle
jejich typu, práv uživatele,
denní doby, typu sítě
(studijní či veřejný internet)
a tyto parametry libovolně
kombinovat.
mobilních zařízení podle jejich typu,
práv uživatele, denní doby, typu sítě
(studijní či veřejný internet) a tyto parametry libovolně kombinovat. důležitým benefitem je také adresnost povolení přístupu, tedy že lze povolit či zakázat přístup konkrétním uživatelům
a jejich konkrétním zařízením a také
lze monitorovat, jakým způsobem připojení využívají (studium versus osobní zájmy).

A co filtrování obsahu
a zabezpečení sítě?
Aby bylo zajištěno, že využití služby připojení k internetu splňuje
požadavky na školní prostředí,
je na výstupu celého systému
nasazeno multifunkční bezpečnostní zařízení hewlett-Packard U200, které
spojuje funkce síťového
filtru (firewallu), antiviru, antispamu a které je
vybaveno funkcionalitou filtrování webového
obsahu.
Tento systém umožňuje antivirovou kontrolu webové a e-mailové
komunikace, umožňuje
antispamovou
kontrolu
a dále zajišťuje povolení
přístupu pouze na zvolené kategorie webových stránek, resp.
dovoluje omezit přístup k nežádoucím kategoriím. Žáci tak nemohou
být vystaveni nevhodnému obsahu
jako např. on-line hazardním hrám či
webům s erotickou tematikou. Kategorie webů lze velmi snadno volit, případně je manuálně upravovat.
Závěr: stabilita, kontrola
a ovladatelnost
instalace wi-fi od společnosti Hewlett-Packard zajistila dostatečně stabilní
připojení jak pro výuku, tak pro připojení soukromých zařízení k internetu.
ze stavu, kdy nebylo jasné, kdo, s jakým zařízením a v jakém čase do sítě
přistupuje, se wi-fi systém dostal do
stavu, kdy je nad ním naprostá kontrola a zpětná dohledatelnost událostí
v síti. lze snadno určit, kdo a kdy bude
systém využívat, a to vše navíc tou nejpohodlnější cestou jak pro správce sítě,
tak pro samotné žáky a učitele.
Velkou přidanou hodnotou je doživotní záruka výrobce s garancí výměny
vadného zařízení další pracovní den.
navíc od roku 2014 nabízí hewlett-Packard tříletou technickou telefonickou podporu v českém jazyce 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu zcela zdarma
v ceně zařízení.
Kam dál?
Pro více informací navštivte webové
stránky www.wifiproskoly.cz.
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Není test jako test
Test jako věrný průvodce životem od narození do smrti.
Na mnohých je závislý náš život, naše postavení, naše budoucnost.

text Jan Hučín, hlavní analytik společnosti Scio
Testování v nějaké formě je věrným souputníkem člověka od kolébky do hrobu.
Již několik sekund po narození absolvuje vstupní test, zda je správně fyzicky vybaven pro přežití; v následujících
týdnech je mnohokrát změřen všelijakými přístroji a neustále konfrontován
se seznamem požadovaných dovedností. Odchodu z tohoto světa pak asistují
přístroje sledující tlak, pulz a teplotu,
případně ruce a oči lékaře analyzující
reakce zorniček. V mezidobí je jedinec
vystaven školnímu zkoušení, zkoumavým a hodnotícím pohledům vrstevníků, potenciálních partnerů a jejich rodiZaměřuje se test svým obsahem
opravdu na oblast, kterou potřebuji?
Typicky ve škole: test z matematiky,
který je zaměřen na zhodnocení toho,
co se žáci naučili z konkrétní látky, by
neměl přesahovat hranice této látky,
měl by úměrně zastupovat všechny
její části, měl by být vyvážený co do
náročnosti a vyváženosti (to lze často
posoudit pouze odborně). Samozřejmě by takový test a látka měly mít
oporu v rámcových vzdělávacích programech! Takový test by také měl mít
jasně odstupňované hranice, podle
nichž se zvládnutí látky hodnotí.

čů, kolegů, nadřízených, podřízených,
dětí a možná nejčastěji sebe samého.
Naprostá většina hodnotících a sebehodnotících procesů probíhá podvědomě, instinktivně. Ačkoliv instinkty
a emoce zasluhují respekt, neboť jsme
jimi byli vybaveni k přežití, je hodnocení pod jejich vlivem z podstaty věci velmi subjektivní. Například mantru teenagerek „jsem šíleně tlustá“ spolehlivě
vyvrátí (aspoň v podstatné části případů) objektivní výpočet body mass indexu. Nekritické přisuzování nadprůměrného nadání vlastnímu dítěti narazí na
tvrdou realitu castingů a talentových

Je test vhodný pro věkovou skupinu,
kde ho chci použít?
Pozor, nejde jen o oblast, kterou testujeme. Je pochopitelné, že test může
obsahovat pouze znalosti či dovednosti, s nimiž měly děti možnost se seznámit. Je ale také třeba, aby zadání
testu bylo pro cílovou skupinu pochopitelné, aby poskytnutý čas odpovídal schopnostem cílové skupiny, aby
délka testu nebyla přehnaná. A to
platí i naopak – je-li test pro cílovou
skupinu příliš snadný, nebude měřit
dostatečně přesně.

Co mi výstupy z testování řeknou a k čemu se dají korektně použít?
Vždy se ptejte, k čemu má testování posloužit. Jde-li o testování ve škole, ptejte se na to
učitelů. Také si rádi prohlížíte žebříčky škol sestavené na základě testování? Nenechte se zmást. V ČR doposud neexistuje žádný žebříček, který by objektivně zhodnotil
výuku na školách, k tomu je třeba vzít v potaz řadu důležitých aspektů. Společnost
Scio striktně dodržuje to, že výsledky slouží pouze konkrétním školám a srovnání je
prováděno pouze anonymně.

zkoušek. A dojem učitele, že jeho třída
je nevzdělavatelná, mohou nahlodat
výsledky srovnávacích testů, případně
úspěchy jeho žáků v olympiádách. Jakmile pro hodnocení vývoje dítěte přestanou stačit čárky na dveřích a osobní
váha, ztrácejí jeho dospělí průvodci životem pevnou půdu pod nohama.
Odlišujme šarlatánská hádání
od profi testů
Toho si jsou dobře vědomi tvůrci všelijakých diagnostických nástrojů, od vědecky podložených testů inteligence až
po bulvární a šarlatánské výplody typu
Existují s testem zkušenosti a mohu
získat důvěryhodné reference?
Chtějte vědět, kde takové reference získat. Ptejte se ostatních, jaké mají s testem zkušenosti.

?

Jak poznat

Jak mám zaručeno, že je sestaven
opravdu odborně?
Na tuto informaci máte vždy právo,
vyžadujte ji. Profesionální tvůrce testů dokáže ke svým testům poskytnout
statistické informace, které každou
úlohu charakterizují. Není-li to tak,
dá se o kvalitě testu jen spekulovat.

Směr

„jsi opravdu takový, za koho se považuješ?“. Podrobení dítěte různým testováním a občasná negativní zkušenost přivede postupně mnoho rodičů a učitelů
k odmítavému postoji vůči testování
obecně. může to být proto, že výsledek
testu byl jiný, než rodiče a učitelé očekávali (resp. si přáli); případně podle názoru rodičů a učitelů test zjišťoval něco
jiného, než co by měl zjišťovat; a v neposlední řadě začne pracovat strach ze
špatných zpráv, kdyby náhodou test dopadl špatně.
Odmítání objektivního testování ale
vede k tomu, že úsudek o jedinci začne
být tvořen skutečně zcela subjektivně,
a to je ještě horší. Ať se nám výsledek líbí,
nebo ne, přináší nám jiný pohled, navíc
zpravidla pohled založený na pozorování mnoha dalších jedinců – a tedy
mající větší nadhled než hodnocení,
které bere v úvahu jen osobní zkušenost
omezenou u zkoumané osoby jejím
akčním rádiem a nereprezentativním
vzorkem jejích přátel na Facebooku.
Správný test ve správnou dobu
Situace, kdy potřebujeme skutečně objektivní a co nejpřesnější test, nejsou

v životě na denním pořádku. matce,
která si od desátého měsíce života dítěte zadělává na neurózu stresem, kdy
už začne její zlatíčko chodit, vysvětlí
rozumný pediatr, že hodnocení je třeba dělat vždy po určité době. Sportovec by nejspíš mrhal energií, pokud by
jeho trénink obnášel jen testovací závody. Proto je testování potřeba vhodně dávkovat a časovat. A stejně tak je
potřeba volit správný typ testu.
Chci zjistit, zda mé dovednosti jsou
lepší, stejné nebo horší než dovednosti
ostatních? Pak volím srovnávací test.
Chci zjistit, co přesně umím a v čem
mám ještě rezervy? K tomu je ověřovací test. Chci vědět, zda adept má
vlohy na budoucí studium či určitý
typ zaměstnání? Řešením je test předpokladů. Chci zmapovat, jaká část
probraného učiva je zvládnuta a co je
ještě třeba procvičit? Pomůže mi test
výsledků výuky. A to jsou jen dvě základní dělení testů. Do spousty dalších
dimenzí se dostanu, pokud mě zajímá
předmět nebo obsah testu, forma použitých úloh (s nabídkou odpovědi
nebo s tvorbou vlastní), věková nebo
dovednostní úroveň…

Mohu se někoho zeptat, pokud mám o testu pochybnosti?
Tvůrce testu by měl být vždy znám (konkrétní učitel, ministerstvo školství, Scio atd.)
a měl by být ochoten zodpovídat dotazy, které se testu týkají. Není-li tomu tak, pak
něco není v pořádku.

?

dobrý test

Je test standardní (ustálená osvědčená podoba, obvyklé typy úloh, porovnatelnost výsledků s minulými roky a s jinými testy), nebo
nestandardní?
Za standardními testy stojí zkušenost a dlouhodobý vývoj, díky kterému je v nich menší
pravděpodobnost chyb, výuka se ale může zaměřovat jen na ně a být tak deformována. Nestandardní testy mohou účinně vybočit z rutiny
a prověřit i to, co se běžně nezkouší; je však menší záruka, že opravdu měří to, co tvrdí.

Neslibuji si od testu něco, co mi nemůže poskytnout?
Ani sebelepší test neposkytuje úplnou informaci. Vždy se jedná o pouhou simulaci, a i když je to simulace věrná, skutečnost může být – na základě individuálních
vlastností každého člověka – odlišná. Kupříkladu adaptivní test z angličtiny Scate
dokáže roztřídit testované do standardních kategorií znalosti jazyků (dle evropského referenčního rámce), umí se skvěle přizpůsobit úrovni testovaného, ale schopnost
aplikace jazyka v konkrétních životních situacích zjistit neumí. Neumí to žádný test.

Chcete o testování vědět víc? Napište
nám, rádi poradíme.

JSEM RODIČ

Mezi množstvím testových nástrojů je potřeba vybírat s rozmyslem
a uvědomit si, že test jako nástroj
hodnocení má smysl jen v určitých
časových odstupech. Je dobré se
zajímat o to, jaké testy dítě absolvuje ve škole a zda jsou jejich výsledky používány k účelům, k nimž
jsou skutečně určeny.
JSEM UČITEL

Test je objektivní prostředek k doplnění vlastního, fundovaného,
ale z podstaty věci subjektivního
pedagogického pohledu na žáka.
Vhodně zvolený test může podpořit
názor učitele nebo přinést korekci
(v příznivém i nepříznivém smyslu), je ovšem nutné vědět, že žádný
test není univerzální a jeho vypovídací schopnost není neomezená.
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Jít do světa je ta nejlepší škola
Pohádky o tom, jak šel Honza do světa,
popisují vzdělávací cestu, kterou hlavní
hrdina prochází. Jde o takovou pohádkovou zkratku vzdělávacího procesu
ukončeného maturitou.
V mnoha kulturách bylo běžné, že
děti v určitém věku odcházely do světa, aby se naučily postavit se na vlast-

ní nohy. Dnes tomu říkáme „opouštět
zónu komfortu“, lidově řečeno „mama
hotel“.
Současnost má ještě další požadavek: dnešní Honzové a Jany potřebují
získat i formální vzdělání. V mnoha
zemích EU dnes mohou studovat zadarmo, stačí jim umět anglicky a zda-

leka ne perfektně. Mohou si tedy ze
svého vandru dovézt i kýžený diplom,
byť právě to, co se naučí mimo školu, je
onou pomyslnou půlkou království…
Přinášíme pár tipů a zkušeností
k tomu, jak je to se studiem na VŠ v zahraničí.

Studium v zahraničí:
převládají peciválové
Vyjet na jeden dva semestry na zahraniční školu se dnes už stává běžnou součástí
vysokoškolského studia. Čechů, kteří absolvují v zahraničí celé studium, je ale
překvapivě stále málo.

text Lenka Konvičková
Zjistit, kolik lidí odešlo rovnou po maturitě studovat na zahraniční univerzity,
nelze. Jediné, co může trochu poodkrýt,
kam a za čím Češi do zahraničí směřují, je Erasmus. tento program Evropské
unie se zaměřuje na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání.
Jeho součástí je i stipendium, které
slouží k pokrytí základních výdajů se
stipendijním pobytem, často včetně
cestovného. „Výše stipendia zpravidla
odpovídá nákladům v dané zemi,“ tvrdí
kamila abrančuková.
V České republice běží Erasmus od
školního roku 1998/99 a během 15 let
existence díky němu vycestovalo za
studiem více než 61 000 lidí. nejvíce,
6 185, to bylo ve školním roce 2012/13.
Co se týče oblíbenosti jednotlivých
zemí, vede německo – 11 976 studentů
v průběhu 15 let, následováno Francií
(7 405 studentů), Španělskem (5 469)

a Velkou Británií (5 269). „V rámci našeho programu Scholarship vedou
v žebříčku nejvyhledávanějších univerzit školy v USa a Velké Británii. Zhruba polovina našich stipendistů míří
do USa, třetina do Velké Británie a 15
rocent jsou univerzity ve zbytku EU či
v asii,” vypočítává Dita Fuchsová z Bakalovy nadace. ta poskytuje českým
studentům stipendia právě pro studium v zahraničí.
V menší míře se pak v rámci programu Erasmus do zahraničí jezdí na
pracovní stáže. ty jsou v nabídce od
roku 2007 a do loňského školního roku
se jich zúčastnilo 4 397 vysokoškoláků.
I v tomto případě je nejoblíbenější německo následováno Velkou Británií.
Z hlediska oborů je největší zájem
o sociální vědy, obchod a právo, humanitní vědy a umění, průmysl a vědy
včetně matematiky. naopak na okraji

zájmu se pohybovalo zemědělství, veterinární lékařství a vzdělávání. Pracovní
stáže se týkají především vědeckých
a technických oborů, zřejmě proto, že
v nich studenti pociťují u nás nejvýraznější deficit.
Je zřejmé, že řada studentů vyjíždí
na zahraniční stáže opakovaně. třetina
JSEM RODIČ JSEM UČITEL

V rámci programu Erasmus+ se
připravuje nový nástroj. Studenti
magisterského studia, kteří mají
zájem absolvovat celý studijní program v jiné zemi, mohou požádat
o půjčku na pokrytí svých nákladů.
Ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky bude vytvořen
nástroj pro záruky za studentské
půjčky. Půjčky budou poskytovány od začátku akademického roku
2014/15.
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Skotsko: Bez školného, bez přijímaček
Text Martin Němeček
Pro studium na univerzitě v zahraničí
jsem se rozhodl už na střední škole. Mé
přihlášky na školy ve Spojeném království a v nizozemsku byly úspěšné
a já se nakonec rozhodl studovat Business a Finance na University of Stirling ve Skotsku.
Mezi studiem ve Skotsku a zbytku
Spojeného království je několik rozdílů. ten asi nejvýznamnější je, že
studenti z EU neplatí na bakalářských
programech ve Skotsku vůbec žádné
školné! Ve srovnání s 9 000 liber (asi
300 000 kč) ročně v anglii už je to
opravdu rozdíl!
Britské univerzity jsou proslulé svojí kvalitou a hlavně v posledních letech
jsou na nich čím dál více zastoupeni
studenti a učitelé ze všech koutů světa. to vytváří zajímavé mezinárodní
prostředí, kde můžete poznat rozličné
kultury a najít si mnoho různých přátel. obecně i učitelé jsou velmi přátelští a nápomocní, nechlubí se svými tituly a velmi hledí na nezaujatost hodnocení. například vytváří specifická
kritéria platná pro všechny studenty
a většina zkoušek je psána písemně –
na papír se podepíšete pouze anonymním číslem a každou práci poté nezávisle hodnotí dva učitelé.
Pro přijetí na tamější školu potřebujete zpravidla alespoň úroveň B2
z angličtiny, kterou musíte doložit
nějakým certifikátem – IELtS, toEFL
apod. (konkrétní požadavky najdete
na stránkách každé školy).
na všechny univerzity ve Spojeném
království se hlásí přes společný portál
www.ucas.com, kde si můžete zvolit
až pět různých programů a škol. kromě certifikátu z aJ budete potřebovat
motivační dopis, doporučení (např. od
učitele angličtiny nebo ředitele školy)
a vyplnit detaily o historii vašeho vzdělání, zaměstnání a další osobní informace. Pak už stačí jen zaplatit poplatek
12 liber (asi 400 kč, pokud se hlásíte
na jednu školu), případně 23 liber (asi

750 kč v případě až pěti škol) a vaše
přihláška bude odeslána jednotlivým
univerzitám. Pokud budete úspěšní,
škola vám dá buď bez podmínečnou
nabídku, nebo nabídku podmíněnou
například určitými známkami z maturity nebo zvládnutím pohovoru.
S jakými překážkami, s nimiž jsi
nepočítal, ses dosud setkal?
Resp. na co je třeba předem myslet?
Většina univerzit na svých stránkách
uvádí rady pro zahraniční studenty
a ze začátku roku nabízí přednášky
o tom, jak se zaregistrovat u doktora,
najít si práci apod. Určitě je dobré si
zjistit co nejvíce informací předem
a pustit se do všeho hned po příjezdu.
Samozřejmě se občas vyskytnou nějaké nestandardní komplikace. třeba
když jsem si zakládal bankovní účet,
tak jsem potřeboval potvrzení o bydlišti, které jsem ale mohl dostat až potom,
co jsem měl bankovní účet, ze kterého
bych mohl bydlení zaplatit. tedy taková Hlava XXII. každopádně vše se dá
nějak vyřešit a s odstupem času všechny komplikace beru jako zkušenosti,
ze kterých se dá mnoho naučit.
Jak to bylo s přijímacími
zkouškami?
na britské univerzity neexistují přijímací zkoušky, na jaké jsme zvyklí
v ČR. Spoléhají se hlavně na známky
z maturity a dále studenty hodnotí na
základě referencí a motivačních dopisů. tedy kromě známek a znalostí je
hodně zajímá, co člověk dělá ve svém
volném čase a jak se rozvíjí. Velkou
výhodu tedy mají studenti, kteří dělají
sport na vrcholové úrovni, mají vlastní
podnikání nebo třeba vedou skautský
oddíl.
Jak (ne)snadné je sehnat si práci při
studiu?
V dnešní době už alespoň na částečný úvazek pracuje většina studentů.

Univerzity i učitelé to naštěstí chápou
a snaží se nám v tomto vyjít vstříc. Studenti nejčastěji najdou zaměstnaní
v restauraci nebo v pubu (hospodě), dá
se říct, že pokud opravdu chcete pracovat a je vám jedno, co budete dělat,
tak se práce dá najít všude (minimální mzda je v přepočtu zhruba 200 kč
na hodinu, a tak i za umývání nádobí
dostanete více peněz než za nějakou
kvalifikovanou práci v ČR). když se
člověk snaží a má trochu štěstí, tak
může sehnat práci relevantní svému
oboru, třeba jako tlumočník nebo
v nějaké účetní firmě. Já osobně pracuji pro Skotský podnikatelský institut a práce mě opravdu baví. k tomu,
abyste si v Británii mohli najít zaměstnání, budete potřebovat bankovní účet
a national Insurance number (něco
jako naše rodné číslo), jejichž vyřízení
může trvat i měsíc, a proto bych všem
doporučil, aby s hledáním práce začali
co nejdříve.
V čem je, tvýma očima, život ve
Skotsku odlišný od toho českého?
Většina lidí je velmi přátelských a osobně jsem se nesetkal s žádnými projevy
nesnášenlivosti vůči cizincům. těch
drobných rozdílů je spousta. Češi si
asi ze všeho nejvíc budou zvykat na
počasí, které je po celý rok téměř stejně chladné, Skoti si začínají sundávat
trička a opalovat se, sotva se teplota
začne blížit ke 20 stupňům. Vůbec ale
neplatí, že by Skoti byli lakomí, jak se
u nás říká. naopak si myslím, že kvůli
těžkým podmínkám, ve kterých musejí žít, se naučili držet pospolu a pomáhat si. Jinak je ale díky globalizaci
život ve Skotsku v zásadě podobný
tomu českému, v rádiích hraje spousta
stejných písniček, v hospodách se pije
pivo, zajímají se o sport, sledují stejné
filmy a seriály a většina mladých tráví
dny na Facebooku.
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Přijímačky na dánskou VŠ?
Angličtina na B2 a Skype pohovor
text Anna Krebsová
o letních prázdninách, které jsem trávila v USa, jsem se dozvěděla o možnosti studia vysoké školy v Dánsku.
Studovat v cizině mě vždy lákalo, a jelikož jsem jako studentka Vysoké školy
ekonomické v Praze nebyla spokojená
se stylem výuky, který v České republice máme, bylo Dánsko jednoznačnou
volbou. Důvodů bylo hned několik,
ale pro mě nejdůležitější bylo, že studium je pro studenty z EU zcela zdarma a Dánsko patří mezi země s nejlépe
hodnoceným vysokoškolským systémem. Dále jsem chtěla svoji angličtinu
konečně dostat na úroveň, za kterou
bych se nemusela stydět.
Bakalářské studium tady trvá
3,5 roku. První dva roky studujete tzv.
aP degree (academy Profession degree), poté přecházéte na toP-UP studium, které trvá rok, a poslední půlrok vykonáváte odbornou stáž. Pokud
všechno úspěšně zvládnete, stanete se
bakalářem. Magisteské obory jsou samozřejmě také zdarma, trvají 2 roky
a říká se o nich, že jsou poměrně náročné.
Dánové jsou otevřený národ, poměrně vlídný. Jejich vyspělý sociální systém
je tu vidět na každém kroku. Lidé jsou
milí, nápomocní a překvapivě každý
mluví anglicky, ať je to starší člověk, či
školák. Učitelé jsou velmi přátelští, nápomocní a bez problému se na ně můžete obrátit i s osobními starostmi.
Dostat se na univerzitu do Dánska
není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát, jediné, co potřebujete, je ovládat angličtinu alespoň na
úrovni B2 a projít Skype pohovorem
v anglickém jazyce s dotyčnou univerzitou, kterou jste si vybrali, vše ostatní
už je jen papírování.
Existuje tisíce důvodů, proč je dobré
studovat, potažmo žít v zahraničí. Zlepšíte si jazyk, osamostatníte se, poznáte

mnoho zajímavých lidí z ještě zajímavějších kultur a budete žít úplně odlišný
studentský život, než je tomu zvykem
v ČR, to vše je pravda. ale především se
tady připravíte na budoucí zaměstnání,
které nebude jen tak ledajaké. Pokud
vložíte do studia dostatek úsilí, můžete
reálně přemýšlet o založení vlastního
byznysu a stát se podnikatelem, být zaměstancem na manažerských pozicích
v mezinárodních prestižních firmách
a tak dále. a o tom to celé je.
S jakými překážkami, s nimiž jsi
nepočítala, ses setkala? Resp. na co
je třeba předem myslet?
Žádné velké překážky jsem tu nezažila. ale určitě bych doporučovala do
Dánska odjet asi týden až 2 týdny před
začátkem školy, ať máte možnost rozkoukat se, vyřídit všechno papírování
ohledně CPR čísla (číslo, pod kterým
jste vedení v Dánsku), bankovního
účtu, hledání práce atd. ne jako já, kdy
jsem přijela v neděli v noci a v pondělí
mi začal semestr ve škole. Bylo to trošku stresující dohánět všechno a zjišťovat, co a jak chodí.
Jak to bylo s přijímacími zkouškami?
V Dánsku nexistuje nic, co by jen připomínalo přijímací zkoušky na vysoké
školy v Čechách. Zda se pro vás škola
rozhodne, nebo nerozhodne, záleží
jen na základě maturitních vysvědčení, různých anglických certifikátů,
motivačních dopisů a také na Skype
pohovoru.
Jak (ne)snadné je sehnat si práci při
studiu?
Co si budeme povídat, všichni vědí, že
Dánsko patří mezi drahé země, proto
pro studenta s nízkým přijímem je to
ze začátku trošku překážka. ale brigádu je tu určitě možné najít, nejčas-

těji v restauraci nebo hotelu. I když se
většinou jedná o práce typu pokojská
nebo umývač nádobí, člověk si vydělá v přepočtu 300 korun na hodinu.
Já měla to štěstí, že jsem si našla práci
hned po 14 dnech, ale mám pár spolužáků, kteří s brigádou stále bojují a nedaří se jim. Já si ale myslím, že pokud
opravdu chcete, najdete.
Jak se dívají domorodci na studenty
ze zahraničí? Resp. jak (ne)snadné
je zapadnout?
nesnášendlivost vůči cizincům tady
vůbec neexistuje. naopak někteří se
s vámi rádi baví, protože vidí příležitost
zlepšit si angličtinu a najít si mezinároní kamamrády.
V čem je, tvýma očima, život
v Dánsku odlišný od toho českého?
Prakticky ve všem. od stylu života,
chování lidí, stravování až po počasí.
Co se týká počasí, je tu opravdu větrno
a deštivo, zima tu však byla vcelku mírná. Jinak Dánové žijí zdravě a aktivně.
nejenomže jejich nejoblíbenějším dopravním prostředkem je kolo, ale běžně
potkáváte desítky běžců v ulicích. Většina jejich stravy se skládá ze zeleniny
a ovoce. ale co je především pro mě
velice odlišné, je to, že tady v Dánsku
nemá nikdo potřebu vás přechytračit,
oblbnout nebo si něco dokazovat, jak je
tomu v Čechách. nikdo vám tu nedává
najevo, že jste cizinec, „chudý“ student
a tak dále, naopak snaží se pomáhat,
protože jsou si moc dobře vědomi toho,
že my jsme budoucí peníze státu (Evropy), proto se nás tu snaží hýčkat. ať
už v podobě poskytování bezplatného
vzdělání, nebo stipendia, které tady
jako student z EU máte možnost získat. to, že na ulicích je v noci bezpečno a vůbec se tu nekrade, ani nemusím
zmiňovat.

E D UaRt

Řád můžeme zničit,
je třeba ho ale napřed vybudovat
O vietnamských dětech v českých školách se vykládají úplné legendy.
Jsou hodné, nezlobí, jsou nadprůměrné v matematice a – světe, div se – i v českém jazyce.
Z hlediska samotné školy děti z vietnamských rodin představují úplný ideál. Proč? Otázka pro Eduart…

text Bob Kartous
Silná vietnamská menšina v ČR je takovou roztomilou hříčkou historie.
Desítky let dlouhé „přátelství“ se Sovětským svazem spojilo dohromady
národnosti, které by za normálních
okolností jen sporadicky věděly něco
o existenci toho druhého. nicméně
historie utkala cestu přes půl zeměkoule, po níž do současné ČR přišly
a stále přicházejí lidé z jihovýchodní
asie a vytvářejí zde překvapivě početnou komunitu. a aby toho nebylo
málo, zdá se, že „o parník“ nejvzdálenější etnikum je homogenní a vcelku
uzavřenou českou společností přijímáno pozitivněji než mnohá jiná, kulturně i geograficky blízká. Možná, že
právě úspěch vietnamských dětí v české škole ukazuje na jisté blízké rysy:
jistá míra poddanosti tomu, co systém
žádá, a ochota podrobovat se drilu.
Českým školám vietnamské děti často
vyhovují, protože jsou zvyklé akceptovat tento režim. ostatně, disciplinovaností asijských žáků se v současnosti
inspiruje řada evropských politických
lídrů vzdělávací politiky.
Elegantní střet vzdělávacích kultur
ve vietnamském bistru
adaptace vietnamských dětí ve školním prostředí je klíčem k úspěchu.
kulturní kód jim to velí. Jejich rodiče
totiž většinou prošli částečným nebo
úplným vzděláním ve Vietnamu a ten
se z hlediska přístupu ke vzdělávání
v mnohém podobá jiným asijským
zemím, jako je Čína, korea nebo Japonsko. ne snad vybaveností škol
a platy učitelů, ale důrazem na dis-

„Sem tam si hosté
v restauraci na něco
stěžují a mají tendenci
se hned druhou větou
omlouvat. Říkám jim, že
jsem ráda, že se z chyb
snažíme poučit a příště je
nedělat. Jak bychom se to
jinak dozvěděli?“ ptá se
a poukazuje na podobnost
s tím, jak fungují školy
a jak by bylo možné jejich
práci zlepšit.

ciplínu a dril, od nějž jsme my, obyvatelé severoatlantického prostoru,
upustili. „Ve Vietnamu mají vzdělávání plně v rukou školy, a tedy stát. Rodiče kladou na vzdělání velký důraz
a zároveň plně respektují požadavky
systému. Z toho vyplývá, že rodiče –
i děti – v honbě za vzděláním plně respektují, co po nich vzdělávací systém
chce,“ říká naty Šnicerová, provozovatelka v okolí vyhlášeného karlínského
bistra Red Hot Chilli. Sama strávila
prvních sedm let školní docházky
v rodném Vietnamu a teprve na konci základní školy se přestěhovala za
sourozenci do České republiky. Sama
se dnes považuje za Češku, byť při příchodu neuměla vůbec česky. Český
vzdělávací systém ji „hodil do vody“:
zařadil ji do běžné třídy, ve které se po
určité době chtě nechtě musela naučit
proplouvat. Po dobu, kdy nerozuměla, si jí učitelé příliš nevšímali, což
byla možná paradoxně důležitá výzva
k tomu adaptovat se co nejrychleji
vlastním přičiněním.
Podařilo se to dobře, na střední škole už patřila k těm, kterými se její vzdělávací ústav s radostí chlubil. Dnes má
sama dceru, která chodí do české školy
od první třídy. a právě tady se očividně
střetává zažitý, kulturně vštípený disciplinovaný přístup ke vzdělávání s tím,
co pro své děti chtějí všichni ostatní
středoevropští rodiče. „Škola je základ,
chci, aby dcera ve škole prospívala.
Matematiku, přírodní vědy, jazyky, to
všechno považuju za důležité oblasti,
v nichž by se člověk, který získá vzdělání, měl orientovat. Škola je důležitá.
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Je potřeba nejdřív vytvořit nějaký systém. ten pak sice můžeme zničit, ale je
dobré ho nejprve mít.“
Škola potřebuje aktivní rodiče
Zároveň ale přiznává, že vzdělání,
které školy poskytují, není bezproblémové. Rozhodně nemíní nechat školu,
aby svévolně rozhodovala o tom, jak
bude její dítě vzdělávat a vychovávat.
„Řešili jsme problém s paní vychovatelkou. Dost často na děti křičela a eskalovalo to v okamžiku, kdy dceru potrestala tím, že ji zatahala za vlasy. od
ostatních rodičů jsem se dozvěděla,
že se to děje i u jiných dětí, takže jsem
zašla za panem ředitelem a požádala
ho, aby zasáhl.“ Sama přitom vzpomíná, že tělesné tresty jsou ve Vietnamu
součástí školní výchovy a že by rodiče
nenapadlo si na tuto praxi stěžovat.
Vlastní aktivitu směrem ke škole považuje za přirozenou a užitečnou.
Sama ale přiznává, že ve třídě její
dcery není aktivních rodičů mnoho
a že to, co je často svazuje, je obava z reakce učitele nebo školy vůči jejich dítěti.
Ať dělá, cokoliv chce, ale pořádně…
Byť pan ředitel zasáhl a paní vychovatelka upustila od tělesných trestů,
v současnosti pro svoji dceru hledá
paní Šnicerová jinou školu. „osobnost
učitele je nejdůležitější,“ myslí si při
posuzování priorit. Pověstné nároky,
které jsou podle legendy vietnamské
děti schopné splňovat, má na svou
dceru i ona. Vidí, že škola zdaleka
nestačí naplnit vše, co od vzdělávání
očekává, takže na angličtinu k nim
odpoledne chodí soukromý učitel
a nedostatek pohybu kompenzuje atletika. na druhou stranu, budoucnost
a směr, jakým se vydat, chce ponechat
na dceři a jejím svobodném rozhodnutí. „Pokud bude chtít malovat, bude
malovat, pokud bude chtít pěstovat
kaktusy, proč ne. Chci jen, aby to, co
dělá, dělala pořádně a aby ji to, co
dělá, bavilo,“ říká někdejší vizážistka,
která se v určitém okamžiku rozhodla
začít dělat něco úplně jiného a která sama přiznává, že se většinu toho,
co umí, musela naučit mimo školu.
I přesto vidí ve vzdělání své dcery záruku, že se v budoucnu bude rozhodovat dobře.

ScioCAMP:
jak naučit děti učit se
Aby se děti naučily přemýšlet a rozumět okolnímu světu, je zapotřebí
rozvíjet jejich způsobilost učit se.

text Hana Krykorková, Lukáš Šlehofer
Jednou z možností je projekt víkendových kurzů
rozvoje umění učit se. Inspirace k těmto kurzům
vzešla zejména ze zahraničních zkušeností, kde
jsou postupy využívané
v rámci kurzů aplikovány v běžné školní výuce
s velkými úspěchy.
Z teoretického hlediska je pro rozvoj umění
učit se základním předpokladem především příprava vhodných podmínek pro samotné učení. Intervence učitelů nebo lektorů a práce dětí musí jít ruku v ruce:
lektor či učitel by měl umět dítěti poradit, jak si poznatky zapamatovat
a strukturovat, aby si je dítě mohlo
později vybavit a znovu s nimi pracovat. Pro učitele či lektora to zejména
znamená vycházet z hlubších poznatků psychologie učení a pro žáka pak
získat přijatelnou – adekvátní – formou základní poznatky a dovednosti
pro rozvoj umění učit se.
Dva smysluplně strávené víkendy
mohou vašim dětem významně
pomoci
kurz s názvem ScioCaMP, který je určen
pro děti ZŠ, se snaží o naplnění tohoto
cíle a je koncipován do 2 víkendů. Pod
vedením vyškolených lektorů děti procházejí sérií úkolových situací rozvíjejících klíčové myšlenkové činnosti (např.
hledání podstatného a nepodstatného,
práce s nadřazenými a podřazenými
pojmy atd.). Děti se seznámí s těmito
činnostmi nenásilnou a zábavnou for-

mou postupně v systému prověřených
metod a postupů rozvojetvorného učení. těmito metodami jsou např. tvorba
myšlenkových map, tvorba shrnutí,
hledání klíčových slov, práce s paměťovými technikami atd. Účastníci se
s těmito činnostmi a z nich vycházejícími metodami nejen seznamují, ale též
je procvičují, reflektují a v neposlední
řadě se snaží o jejich aplikaci.
Cílem kurzu je, aby děti objevily, že
existují učební činnosti a způsoby, jak
se učit, poznávat a zpracovávat informace, které jim pomůžou při řešení
školních i mimoškolních úloh. nabízí se možnost, aby si uvědomily, že je
velmi užitečné si osvojit určité učební
postupy jak k úkolu přistupovat, jak
pracovat s chybou, co pomáhá při řešení problému, že je dobré si uvědomit
určité kroky, které platí pro celou řadu
úkolových situací. Zcela zákonitě by takovéto „objevení“ mělo být doprovázeno pozitivním pocitem a motivací. Do
kurzu jsou proto zakomponovány též
aktivity zaměřené na posílení motivace
k učení či metody práce s časem.
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Děti z dětských domovů nevědí
o svých kvalitách
Někdy máme ve zvyku nadužívat toho, jak těžké to v životě máme. Radek Laci je člověk, který to fakt
těžké měl a má. Vyrostl v dětském domově. Jak těžké to ve skutečnosti je, to může asi dobře pochopit
jen člověk se stejnou zkušeností. Nicméně každý člověk si může představit vlastní pocit zoufalství, kdyby
se najednou ocitl bez rodiny. Radek Laci je všechno možné, jen ne zoufalý. Studuje na vysoké škole, má
kapelu a to, co dostal, se snaží mnohonásobně vrátit. A to je skutečný eduart…

text Bob Kartous
Vy teď studujete na vysoké škole,
dokončujete magisterské studium.
Přitom jste byl jako malé dítě téměř
odepsán coby „nevzdělavatelný“.
Připadáte si jako nevzdělavatelný?
nepřipadám. když jsem byl na základní škole, ostatní mne nepřijímali do
kolektivu. Učitelka to přehlížela, byl
jsem o něco pomalejší a potřeboval
jsem jen trochu více času. Pamatuji si,
jak jsem záviděl druhým, když nosívali samé jedničky ze základní školy a já
měl trojky a čtyřky. když se nad vším
zamyslím, můj život by se odehrával
diametrálně jinak, kdybych skončil
na zvláštní škole. Z ní nevede cesta na
univerzitu…
Bylo něco nebo někdo, kdo vám
pomohl?
ano, je mnoho lidí a organizací, které
mi pomohly. Z neziskových organizací
jsou to nadace terezy Maxové, která
mne nyní podporuje ve studiu stejně
tak jako organizace DEJME DĚtEM
ŠanCI a Výbor dobré vůle – nadace
olgy Havlové společně s ČSoB. když se
nad tím zamyslím do hloubky, tak je to
svým způsobem i sám dětský domov.
kdybych v dětském domově nebyl, nemusel bych být tam, kde jsem, ale třeba
také ne, kdo ví.
Zkusil jste si někdy představit,
kdybyste byl skutečně odsunut na
vedlejší vzdělávací kolej, jaké by to
mělo dopady na váš život?

Bylo by vše daleko těžší a ani nevím,
zdali bych se dostal na vysokou školu.
Možná ano, ale určitě by to bylo daleko
složitější.
Pro mě by zkrátka bylo nemožné
studovat vysokou školu, kdybych byl
ve zvláštní škole. nikdy by mne nenapadlo, že vysoká škola pro mne bude
dostupným studiem. kdybych se ubíral
po "druhé koleji", nepomyslel bych ani
na střední, natož vysokou školu. Učitelé
na základní škole běžně mluví se žáky
o tom, co bude následovat, tedy o škole střední. na střední škole jistě „padne
slovo“ o vysoké. Ve zvláštní škole učitelé
nevedou žáky na střední školu, nanejvýš k nějakému dvouletému učebním
oboru.
Je to neuvěřitelné, ale o tom, jak
děti z dětských domovů procházejí
vzdělávacím systémem, neexistuje
žádná pořádná evidence, natož
analýza. Jaká je, alespoň podle vaší
zkušenosti, šance, že dítě z dětského
domova dosáhne na adekvátní
vzdělání?
V jedné reportáži Čt1 z roku 2013 bylo
uvedeno, že až každé 172. dítě z dětského domova jde na vysokou ško-

lu. to je přece alarmující, když dnes
chodí na VŠ 70 % studentů z každého
populačního ročníku! Já osobně mám
dost kamarádů z dětských domovů,
kteří momentálně studují na vysoké
nebo na vyšší odborné škole, ale pravda je, že je nás opravdu málo. V mém
dětském domově jsme pouze dva, kteří mají titul, a to za celý chod dětského domova od úplných začátků. Děti
z dětských domovů mají motivaci, ale
neznají své kvality, které jsou kolikrát
opravdu jedinečné. Děti tak trochu bojují samy se sebou. to je jeden z cílů
naší platformy Vteřina poté, ve které
se snažíme motivovat samotné děti ke
studiu. Snažíme se být dobrým příkladem, který děti potřebují vidět.
Sám se věnujete tomu, že se snažíte,
se svou kapelou dětem z dětských
domovů ukazovat cestu. Daří se
vám to?
ano, daří, věnujeme se dětem z dětských domovů i v našem sdružení
Vteřina poté, ve které zastávám funkci
projektového manažera. Za týden se
jedeme se Vteřinou poté a kapelou Mimosféry podívat do jednoho dětského
domova. V květnu budeme součástí
festivalu, který je pořádán pro 300 dětí
z dětských domovů, kde si děti můžou
vyzkoušet různé profese – od kadeřníka nebo hudebníka po reportéra či
vizážistu.
Ať se daří, díky.
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Náklady nevzdělanosti
jsou náklady budoucnosti
text Bob Kartous (pro Hospodářské noviny)
když jsme se rozhodli zveřejnit výsledky průzkumu o míře xenofobie žáků
na českých základních školách, tušili
jsme, jaké přijdou reakce. ne náhodou
je nepsaným pravidlem pro public relations v ČR, že otázkou etnik, zejména
otázkou vztahu k Romům, není radno
se otevřeně zabývat. Jako výzkumná
společnost ale nehledíme na pravidla
public relations, nemůžeme si dovolit
tajit, co jsme zjistili.
Zjistili jsme, že na čtyřicet procent
dětí v 6. a 9. třídách by podpořilo protiromský pochod, pokud by se v jejich
městě konal. Byť se zdaleka nejedná
o jediné zjištění z daného průzkumu,
právě tato informace si usurpovala dominantní postavení v médiích. Většina „občanských“ reakcí byla založena
na jistém nepochopení sdělovaného.
V podstatě všichni pominuli fakt, že
se jedná o výsledky výzkumu, nikoliv
o podporu jakékoliv skupiny v sociálním prostoru. Evidentně se tato informace dotkla identity řady čtenářů, kteří špatně nesou, že čeští žáci inklinují
ke xenofobii. I to je ostatně zajímavá
sociální sonda, žel neukazuje nic nového, pouze potvrzuje tradovanou letitou zkušenost.
Multikulturní společnost není
politikum, ale fakt
Z té spousty reakcí i komentářů pod
články na internetu vyplývají závažná zjištění. Řadu lidí dokáže rozlítit
pouhý akt zveřejnění výsledků výzkumu na téma etnické snášenlivosti.
Byť neformulují své námitky
přesně takto, svým postojem se snaží obhájit
fakt, že 4 z 10 dětí se
relativně radikálně
vymezují vůči Romům. Připadá jim
to naprosto logické

a odmítají fakt, že by to mělo být jinak,
nebo dokonce že by se někdo mohl pokusit tento postoj měnit. Zároveň, viděno jejich očima, se jedná o problém
„konvenčně“ neřešitelný, a pokud, pak
„účinnou represí“.
Pominu všechny multikulturní argumenty opírající se o humanitu, jelikož
lidé argumentující ve prospěch protiromských postojů a represivní jednání
majority takové argumenty považují za
historicky vyvrácené. Jejich formulace
této zkušenosti nejčastěji zní „multikulti výchova/společnost nefunguje“.
Slušelo by se říci, že toto východisko
je nepravdivé. Slovo „multikulturní“
je jedním z těch, která se podařilo politicky zcela zprofanovat a znemožnit
jejich používání, byť by jejich význam
byl sebevýstižnější. Slovo multikulturní, mluvíme-li o společnosti, říká
prostě tolik, že společnost vytváří lidé
pocházející z různého kulturního prostředí. to je ovšem fakt, který nepřineslo 21. století. kdo četl trilogii Hannah arendtové o totalitarismu, velice
dobře ví, že evropské společnosti jsou
ve své podstatě multikulturní dlouhá
století. Hannah arendtová se velice
detailně věnuje historii vysoce problematického sžívání se židovské majoritní komunity v Evropě a mimoděk

tak ukazuje, že „multikulturnost“ je
něco historicky přítomného. Stejně tak
historie přítomnosti Romů v této společnosti je velmi dlouhá. Jinými slovy,
multikulturalita je fakt, který platil
a platí, i když za měnících se podmínek, a pokud chceme tuto společnost
rozvíjet v mantinelech demokracie
a rovnoprávnosti, musíme se s tím vyrovnat. Zvlášť v době, kdy se dá podle
všech prediktorů očekávat, že multikulturalita společností spíše poroste.
Jistota šestnáctinásobku
ale to není meritum argumentace, na
kterou by měli lidé zastávající postoj
souběžné etnické vyhraněnosti a neřešitelnosti problému slyšet. Věřím však,
že pro většinu z nich je akceptovatelný argument, který říká, že současná
investice do vzdělávání a integrace
jakýchkoliv problémových členů společnosti či skupin nutně povede ke snižování sociálních rozdílů, což obnáší
vyšší ekonomickou nezávislost, vyšší
míru jakýchkoliv gramotností, větší odpovědnost za svůj vlastní život, menší
delikvenci či recidivu, vyšší míru příspěvku do veřejných rozpočtů, více racionální politické rozhodování. Všechny tyto atributy rostou či klesají právě
se vzděláním, jak prokázal známý
experiment projektu HighScope Perry
Preschool Project, který sleduje vývoj
života dětí ze socioekonomicky oslabeného prostředí, z nichž první kontrolní
skupina prošla předškolním vzdělávacím programem (mateřskou školou) a druhá nikoliv. Po dvaceti sedmi letech byly
porovnány jejich socioekonomické parametry (dosažené
vzdělání, zaměstnanost, kriminalita,
věk reprodukce atp.),
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které ukázaly výrazný pozitivní vliv ve
všech sledovaných faktorech. ale to by
pro odpůrce humanismu či „multikulturality“ nemuselo být ještě zcela přesvědčivé. S jejich uvažováním by ovšem
mělo konvenovat toto: prostřednictvím
přepočtu na náklady z experimentu vyplynulo, že každý dolar investovaný do
předškolní výchovy dětí se šestnáctkrát
vrátil. Jinou investici se srovnatelnou
ekonomickou návratností těžko najdete a nutno konstatovat, že ekonomická
návratnost je z objektivního hlediska to
nejmenší. Pozitivní vliv na socializaci,
z čehož nepřímo pramení menší míra
etnické averze a naopak větší míra bezpečnosti, řekněme ekonomickým jazy-

kem onen sociální „kapitál“, který taková investice přináší, je daleko důležitější a přitom daleko hůře vyčíslitelný.
Investice do budoucnosti
vyžaduje podmínky
Pokud se tedy i s těmi, kdo odmítají stanoviska postavená na lidských právech
a humanitě obecně, dohodneme na faktu, že vzdělávání sociálně vyloučených,
ať už Romů nebo jiných, se společnosti
vyplatí, budeme si muset přiznat, že se
40 % dětí podporujících protiromské
pochody (a s pravděpodobně vyšším
procentem stejně naladěných dospělých) to půjde jen těžko. Majoritní společnost si musí v prvé řadě uvědomit,

že je zejména na ní, jak se bude společnost vyvíjet. Majorita fakticky drží
moc i klíče k řešení. Zatvrzelost, odmítání řešení a pošilhávání po segregaci
je jen projevem „neinformovanosti“
(slušně řečeno) a náklady této neinformovanosti jsou ve skutečnosti náklady
budoucnosti. I lidé, kteří odmítají humanitu jako modus vivendi demokracie, by měli pochopit alespoň tolik, že
odmítání multikulturní společnosti
a víra v represivní řešení nejsou ničím
jiným než vytvářením socioekonomických nákladů pro následující generace.
Věřím tomu, že drtivá většina z nich to
vlastně nechce.

Vzdělávat tam, kde je toho třeba
Vzdělávat tam, kde je třeba, a v tom, co chybí, je samo o sobě eduart.
ČSOB Nadační program vzdělání se o to snaží podporou finanční gramotnosti dětí i dospělých.
Od roku 2014 se program rozšiřuje o vzdělávání a odborný rozvoj neziskových organizací…

text red
Příklady podpořených projektů
pro žáky
Bez práce nejsou koláče, organizace
EUFORALL o. s.
Letní putování dětí z moravských dětských domovů a jejich samostatné hospodaření na této dobrodružné cestě
pomůže posílit jejich finanční vzdělanost. Jak umět lépe spolupracovat v kolektivu, pomohou získané zážitky z následných zimních vzdělávacích pobytů. Rok plný zajímavých aktivit završí
soutěž finanční gramotnosti „Hanácký
měšec“.
Peníze pod kontrolou, organizace
Diakonie ČCE, středisko Západní Čechy
Mládež a mladí dospělí, kteří využívají služeb nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež či jsou klienty dětských
domovů, jsou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím

workshopů a rozšíření poradenských
služeb poradny v Plzeňském kraji chce
organizace dosáhnout získání potřebných dovedností u svých klientů pro
tvorbu udržitelného rozpočtu a uvědomění si vlastní finanční odpovědnosti.
Příklady podpořených projektů
pro učitele
Školení učitelů ZŠ na téma „finanční
gramotnost hrou“, organizace Generation Europe, o. s.
V projektu bude vyškoleno 40 učitelů ZŠ z celé České republiky k používání originální výukové platformy Zahrada pro výuku finanční gramotnosti.
Jedná se o projektové hry s neobvyklou
grafikou a příběhem, které při hraní
cvičí matematickou gramotnost, pracují s pravděpodobností, seznamují žáky
s ekonomickými pojmy a učí se vytvářet finanční strategie.

Podpora bezplatného poradenství
pro dospělé.
Finanční vzdělávání není jen otázkou
dětí. od roku 2008 podporuje ČSoB
Dluhové poradenství poskytované bezplatně asociací občanských poraden
v pobočkách po celé republice. Jeho
součástí není jen klasické poradenství
týkající se dluhové problematiky, ale
i pořádání seminářů. V roce 2013 bylo
do projektu zapojeno 20 poraden, které
navštívilo 7 404 klientů. Stejně dlouho
banka přispívá i na činnost Poradny
při finanční tísni, která poskytuje služby v 10 městech v Čechách a na Moravě.
Za šest let využilo jejích služeb celkem
61 127 klientů.
ČSoB dosud věnovala do nadačního fondu vzdělání celkově více než
4 000 000 kč.
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