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3.2

Výchovné a vzdělávací strategie

Činnostní učení
Činnostní učení v Pavlovické škole umožní postupně každému žákovi, aby pocítil
uspokojení nad svými dosaženými výsledky. Vědomí úspěchu je pak každému
vzpruhou k překonávání překážek. Škola musí umožnit každému žákovi takový
tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje se
neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména, podle toho, s jakou jasností
a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického
života, jak se vyvíjí jeho osobnost ve své mnohostrannosti.

Školní vzdělávací program Pavlovická škola navazuje svým pojetím na tradice české
činné školy, kterou lze charakterizovat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



má činnostní ráz
je pozitivní vůči žákům
podněcuje žáky k tvořivé práci
navrací do školy „zdravý selský rozum“
při výuce využívá zkušeností žáků
klade důraz na motivaci žáků k učení
při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí
zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny
je snahou všech vyučujících, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto
umožňuje účelně spojovat učiva několika předmětů do projektů
zdůrazňuje mezipředmětové vztahy

Školní vzdělávací program Pavlovická škola vychází v souladu s RVP ZV
z poznatků, že
 v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o
životě kolem sebe, (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo)
 k učení lze žáky motivovat a učinit je zajímavým a přiměřeným jejich
věku
 nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění
určitému jevu, toho lze dosáhnou tehdy, když žák zapojí do učení co
nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich,
vyslovovat závěry – objevovat
 chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát
prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech
žáků za stejnou dobu
 kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost,
smysluplnost a použitelnost pro život
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 efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na
přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové
mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na průběžném
hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy
komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí a
rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka
 pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší
motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva

Metody, charakteristika


Činnostní učení vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učí je,
že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti.



Pavlovická škola nepředkládá žákům zpravidla hotové výsledky a poznatky
k osvojení, ale vede je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali na základě
činností, pozorování, pokusů na základě objevování. Nezaměstnává
jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na jejich city a vůli.
Nehromadí jen množství vědomostí místo jejich kvality, ale snaží se rozvíjet
schopnosti žáků a seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Tyto
metody a postupy si žáci osvojují tak, aby je uměli uplatnit v životě a mohli se
sami dál vzdělávat.



Činnostní učení je založené na metodě objevování. Žáci objevují principy a
zákonitosti jevů a problémů sami, na základě kroků určených učitelem.
Manipulací s pomůckami a vlastní činností si žáci poměrně rychle a především
trvale osvojují praktické zkušenosti, poznávají k čemu nový poznatek
a dovednost slouží. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích,
které přináší každodenní život kolem nás, a tak má pro žáky osobní smysl, a
zároveň se zaměřuje na zvládnutí podstatných jevů. Činnosti s konkrétními
věcmi a pokusy učí žáky vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život
i existenci okolního světa.



V průběhu vzdělávacího procesu je žák veden k sebekontrole, sebehodnocení
a samostatnému rozhodování. Učí se pracovat sám i spolupracovat v týmu.



Základní metoda činnostního učení – metoda objevování – staví do popředí
význam otázek žáků ve vyučování. Je-li dítě schopno k určitému jevu položit
otázku, je to znamení, že o pozorovaném jevu přemýšlí, hledá vysvětlení, je
schopno mu porozumět a na otázku najít správnou odpověď. V pokládání
otázek pomáhá žákům hlavně pozorování určité prováděné činnosti.



Úloha učitele spočívá v tom, aby žákům několik „žákovských otázek“ formuloval
sám, aby je povzbuzoval, aby jim dával dostatek příležitostí k vzájemnému
kladení otázek, aby pozitivně podpořil i otázky neobratně formulované. Učitel
brzy pozná, že se žáci ve formulaci otázek lepší, že jsou stále obratnější a
pohotovější. Schopnost ptát se je jedním z klíčů k úspěšnému učení a získává
se hlavně cvikem. Otázky kladené žáky ke kterýmkoli partiím učiva provokují
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myšlení žáků, vedou je k hledání vysvětlení, výrazně napomáhají k učení.


Pro žáky je vždy při probírání nové látky nejdůležitější vytvořit si prostřednictvím
činností představu o jevech, kterým chceme učit, a naučit se tyto jevy vnímat.
Průběžně musíme žáky nechat o pozorovaných jevech hovořit, a tím se u nich
postupně vytváří jejich věku přiměřený odborný slovník. Až po dokonalém
zvládnutí prvních dvou kroků všemi žáky přichází na řadu automatizace –
procvičování učiva činnostními i klasickými formami.



Další důležitou metodou činnostního učení je individualizace, tzn. dát každému
žákovi možnost, aby daný úkol nebo problém řešil vlastním způsobem, na
základě svých zkušeností a dovedností. Tato metoda napomůže učiteli dobře
poznat, do jaké míry žáci zvládli učivo, zvláště když učitel dovede využívat
individualizaci pro zpětnou vazbu. Tato metoda vede také k tomu, že si žáci
uvědomí, co se vlastně učí a co z toho už umí.



Významnou roli při této práci má zdůvodňování zvoleného řešení, tedy odpovědi
na otázku, proč jsem řešení provedl právě tak. Žáka tím vedeme k přemýšlení o
své práci, k jejímu srovnávání s prací spolužáků, k uvědomění si dalších
možností řešení. Tato činnost přispívá značnou mírou k rozumovému vývoji
žáka. Velkým kladem, který činnostní metody přinášejí do výuky, je chuť a
radost, s jakou děti pracují.



K základním pracovním metodám činnostního učení patří metody aktivizující,
zejména metoda situační, problémová a projektová, metody názorně
demonstrační, metody slovní, zejména dialogické, metody samostatné práce,
metody výzkumné, tvořivá práce s učebnicemi, pracovními sešity a didaktickými
pomůckami a hrami.



Vyučovací metody při činnostním učení jsou volné v mezích, které jsou dány
přirozeným vývojem žáků. Učitel volí v těchto mezích a při dokonalé znalosti
učební látky takové metody, aby v každém předmětu soustavně rozvíjel zájem
žáků, a dosahoval tak co nejlepších výsledků bez přetěžování žáků a přepínání
vlastních sil.



Menší nadání nebo částečná neznalost v některé oblasti by neměly být
překážkou rozvoje žáka v jiných oblastech. Aby toho mohlo být dosaženo,
zaměřuje se Pavlovická škola na využívání mezipředmětových vztahů. To
znamená, že učí žáky užívat všech vědomostí a dovedností, kterým se naučili
při každé vhodné příležitosti, ve všech učebních předmětech i v praktickém
životě.



Psychologické zdůvodnění činnostního učení spočívá v uvědomění si toho, že
nejpevnější spoje se vytvářejí životními situacemi. Psychologové totiž poznali,
že v paměti vydrží dlouho, často i trvale to, co žák sám pozoroval, promyslel či
vykonal. Je nutné vědět a dodržovat, že žákova paměť nemá být přetěžována
zbytečnými podrobnostmi.
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Při osvojování nového učiva dbáme v ŠVP vždy na to, aby nové učivo
vycházelo z učiva předešlého, aby byly nové představy zařazovány do okruhu
představ starších.



Rozvoj inteligence žáka je v ŠVP podporován tím, že je žákovi umožněno
samostatně se rozhodovat, uvažovat, provádět svoje činnosti, učit se řešit
problémy. Žák své činnosti provádí samostatně. Vedeme ho přitom
k samostatnému pozorování, srovnávání, rozboru pozorovaného jevu,
k vlastnímu uvažování, kladení otázek, ke komunikaci. Činnosti organizujeme
tak, aby žáci byli často v situacích, které vyžadují, aby o práci přemýšleli.



Zájem žáků, který je při tomto způsobu výuky zřejmý, jejich vnitřní zaujetí pro
řešení předkládaných problémů, jejich radost i z dílčích úspěchů, to vše přináší
pocit vnitřního uspokojení také pro učitele. Prožívání každodenních drobných
překvapení z někdy i nečekaných úspěchů žáků, které běžná výuka řadí mezi
méně schopné, přináší učiteli radost, dává mu pocit naplnění a uvědomění si
krásy učitelského povolání.



Pracovní postup k dosažení určitého učebního cíle se řídí nejen povahou
probíraného učiva, ale též charakterem vývojového období žáků.



Nedoporučuje se hodnotit žáky podle unifikovaného modelu. Každý má mít
nárok na individuální tempo, možnost chybování a znovuobjevování, hodnocení
podle individuálního pokroku v učení. Každý má mít prostor na individuální
projev a názor, prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci.



Je třeba připravit pro žáky podmínky, ve kterých by cítili jistotu, bezpečí,
sebedůvěru, sounáležitost, ve kterých by se mohli seberealizovat. V průběhu
vyučování dbát na pozitivní ladění hodnotících soudů. Uvědomit si, že všechny
neúspěchy žáků, obzvláště počáteční, nepříznivě dopadají na vztah žáků ke
škole i k dalšímu učení.

Rozvoj tvořivosti
principy


V popředí záměrů a cílů Školního vzdělávacího programu Pavlovická škola
je rozvoj tvořivosti žáků. Důležitým předpokladem pro rozvoj tvořivosti je
motivovat žáky tak, aby měli radost z pochopení probíraného učiva. Přitom je
třeba respektovat jejich individuální vlohy.



Aby žáci byli schopni tvořivě riskovat při řešení úkolů a problémů, je třeba
podporovat jejich samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost, pozitivní
sebehodnocení. Učitelé se pro žáky stanou partnery a poradci, pomocníky na
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cestě za samoobjevováním, stanou se jejich oporou.


Veškerá činnost učitelů a především žáků musí být ve finále doprovázena pocity
uspokojení a radosti z dobrých výsledků.



Dalším principem tvořivé školy je ta skutečnost, že žák je stále podněcován
k produkování myšlenek, nápadů, kladení otázek, odpovídání. Často se tak děje
při činnostním učení, ať už s pomůckami, nebo na základě úloh ze života.



Důraz je kladen na využívání poznatků v rámci smysluplných celků, na
individuální porozumění a nepřetěžování žáků. Každá činnost, která žáka
zapojuje do vyučovacího procesu, která mobilizuje jeho síly, je tou nejlepší
metodou získávání nových zkušeností. Ve srovnání s tradičními metodami je
činnostní metoda mnohosmyslová, motivující a je velmi často zdrojem
pozitivních prožitků, bez pasivního osvojování si hotových poznatků. Žákům
v různých vyučovacích předmětech při činnostech proto vytváříme situace, které
budou schopni řešit.

Individualizované a kolektivní učení


Individualizovaným učením rozumíme kteroukoliv formu vyučování, při níž
rychlost, kterou žák postupuje při osvojování vědomostí, závisí jen na jeho
schopnostech a na jeho práci (činnostech). Vzdělávací program uplatňuje též
výuku kolektivní, činnostní učení do tohoto způsobu práce však často vnáší
individualizaci.



Učitel má možnost individuálně sledovat žáky, neboť při manipulaci s věcmi se
zobrazuje mysl žáků přímo před každým z nich. Může tak přizpůsobit postup
výuky pozorované individuální práci žáků. Vede žáky k hovoru o pozorovaném
jevu (problému), tím se mnohé objasní i ostatním spolužákům. Velký význam
má také to, že nikdo není izolován.



Vzájemná nápodoba činností a vyjadřování mezi žáky zefektivňuje vyučování.
Vlastní činnosti zařazujeme do výuky krátce a často v různých formách, aby
upoutaly pozornost všech žáků, vedly dříve či později k znovuobjevení
poznatku, k pochopení učiva a jeho dobrému zvládnutí. Předchází se tak
bezduchému memorování látky naučené zpaměti bez porozumění. Kolektivní
individualizovaná výuka s využitím činností žáků a zpětné vazby přináší do
vyučovacích hodin přirozenou potřebu diferenciace a skupinové práce. Při
hovoru o pozorovaném jevu jsou kladeny otázky nejen učitelem, ale i žáky
navzájem.
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Závěr
Činnostní učení v Pavlovické škole umožní postupně každému žákovi, aby pocítil
uspokojení nad svými dosaženými výsledky. Vědomí úspěchu je pak každému
vzpruhou k překonávání překážek. Škola musí umožnit každému žákovi takový
tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a míra žákova rozvoje se
neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména, podle toho, s jakou jasností
a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického
života, jak se vyvíjí jeho osobnost ve své mnohostrannosti.

