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ZM�NY V PREGRADUÁLNÍM VZD�LÁVÁNÍ STUDENT�

OB�ANSKÉ VÝCHOVY V SOUVISLOSTI S PROM�NOU

KURIKULA V POROVNÁNÍ SE ZKUŠENOSTMI Z DALŠÍHO

VZD�LÁVÁNÍ U�ITEL�

Jana Skácelová, Anna Skoupá

Anotace: P�ísp�vek je zamyšlením nad prom�nami v pregraduálním vzd�-
lávání u�itel� ob�anské výchovy, které vyplývají z probíhající kurikulární
reformy. Autorky seznamují s výsledky výzkumného šet�ení mezi u�iteli,
které v dané problematice realizovaly.

Abstract: The article deals with chages in pregradual training of future
civics teacher which result from the current curricular reform. The authors
present findings from a survey that they carried out among teachers.

Reforma školství postoupila do fáze, kdy od zá�í 2007 mají 1. a 6. ro�-
níky vyu�ovat podle vlastních školních vzd�lávacích program�. Názory na
tento proces jsou velmi rozmanité. Podle výpov�dí student� Pedagogické
fakulty MU, kte�í absolvovali své praxe na základních školách v pr�b�hu
jarního semestru 2007 a zajímali se o p�ípravu školních vzd�lávacích pro-
gram� a vztah u�itel� k této práci a celé reform�, jen menšina škol vítá
možnost p�ípravy samostatného školního vzd�lávacího programu, práci má
hotovou a u�itelé se t�ší na možnosti, které jim dvoustup�ové kurikulum
skýtá. Další �ást škol vytvo�ila školní vzd�lávací program s velkým vyp�-
tím, ale chce se pokusit o zm�nu nebo alespo� ve škole jsou u�itelé, kte�í
cht�jí n�co zm�nit. T�etí skupina školní vzd�lávací program vytvo�ila s ú-
myslem napsat povinný dokument a zanechat vše p�i starém. Studenti
velmi výrazn� reflektovali klima a citliv� vnímali, zda u�itelé a pedagogic-
ké sbory poci	ují chu	 m�nit své zab�hané zp�soby nebo je už zm�nili, ne-
bo p�etrvává rutina a nedostate�ná týmová práce – jeden z velkých problé-
m� reformy.

Mnohé odborné studie filozof�, sociolog�, pedagog� ukazují, že sv�t se
výrazn� zm�nil. Zm�ny jsou dramatické, �asto se nám nelíbí, mají velmi
ambivalentní charakter a týkají se mnoha složek našeho života a samoz�ej-
m� také školství a výchovy obecn� –p�íkladem m�že být výrazný proces
globalizace. Kumulace bohatství ve stále menším po�tu vlastník� na jedné
stran� a r�st chudoby na stran� druhé je jedním z negativních projev�. Na-
opak rostoucí propojení sv�ta dává nebývalé možnosti komunikaci a
dalšímu rychlému rozvoji v�dy, techniky.
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Všechny tyto procesy výrazn� ovliv�ují požadavky na trhu práce, což je
jeden z nejd�ležit�jších impuls� pro vzd�lávání a osobní strategie ve vzd�-
lávání. Avšak je t�eba si uv�domit, jak už nazna�il i Martin Heidegger, že
technika sice zmenšila vzdálenosti, ale nevytvo�ila žádnou blízkost. Vzd�-
lání se stává jedním z velmi d�ležitých ukazatel� pro kvalitu života každé-
ho jednotlivce, ale m�ní se jeho charakter a tím, že daleko výrazn�ji ovliv-
�uje kvalitu života jednotlivce, stává se i výrazným konzumním statkem.
Pry� je ideál antického mudrce i kultivovaného džentlmena a do centru po-
zornosti se dostává úsp�šný odborník nebo manažer. Aureola úsp�chu jed-
notlivce ovládla myšlení sou�asnosti a je jednou ze sou�asných model. A
tak humanitní p�edstavy o vzd�lání �asto dostávají velmi pragmatický až
utilitární p�ídech. To vše si musíme uv�domit jako významný prvek pozadí
sou�asných zm�n. Programy škol, jak státní �i školní, totiž musí p�esahovat
tuto zkreslenou podobu a zachovávat hlubší rozm�r postavený na vzd�lání,
které má rozm�ry úcty k �lov�ku, k planet� a p�írod�, rozmanitosti i zdraví.
Tyto hlubší vize �asto mohou narážet na individuální plány jednotlivc� �í-
dící se pokyny výkonu a úsp�chu. Práv� nyní je tedy úkol u�itel� a
pedagogické ve�ejnosti op�t složitý – p�ispívat k možnosti p�ežití spole�-
nosti, rozvoje individua v dob�, ve které se výrazn� zvýšila rychlost zm�n a
vzd�lání je akcentem, ale i výrazným tržním statkem. Snad jako memento
je t�eba si i znovu p�ipomínat velká lidská selhání jako fašismus a holo-
caust, kde se také projevil rozdíl mezi odbornictvím, které dokázalo využít
znalosti pro zkázu lidských život�, a samotnou humanitou a vzd�láním,
které p�esahovalo pouhé znalosti a vždy s sebou neslo etický rozm�r. Proto
je tak d�ležitý akcent na prvky osobnostní, sociální a ob�anské výchovy,
které se dostávají mezi klí�ové kompetence, a je jim také v�nována pozor-
nost v pr��ezových tématech celého Rámcového vzd�lávacího programu.

Další d�ležitou zm�nou je stále rostoucí množství informací a nové for-
my komunikace a také transformující se spole�nost, která vstoupila podle
filozof� do v�ku postmodermy, kde ztrácí vliv tzv. velké p�íb�hy a vyprá-
v�ní – náboženské systémy a tradi�ní hodnoty kulturních systém�, ale do
pop�edí se dostává pluralita a rozmanitost se stále v�tším nárokem na sa-
mostatnost a autonomii rozhodování, které ovšem probíhá ve stále riziko-
v�jším prost�edí se zvýšeným po�tem zvrat� a zm�n. Tato pluralita má jako
všechny své klady i zápory. Vede k k akceptaci více hledisek, rezignuje na
jednu správnou tezi nebo pravdu, a tím p�ispívá bohatosti sv�ta. Na druhé stra-
n� s sebou nese riziko velké relativizace hodnot a ztráty pevné p�dy pod noha-
ma. Autonomie se realizuje ve stále rizikov�jší prost�edí (viz Beck).

Náro�nost doby se projevuje velkým množstvím negativních projev�. Jako
je násilí, rasismus, r�zné formy šikany a mobbingu, vandalství a neúcty k du-
chovním a materiálním hodnotám, akcentem na konzumní život a podléhání
stresu z rychlosti doby a zm�n a náro�nosti soudobých profesí a tlaku zam�st-
navatel� a ve vý�tu bych mohla bohužel ješt� dlouze pokra�ovat.
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Tradi�ní komunity a sociální skupiny ztratily svou pevnost a vidíme roz-
vol�ování rodiny, migraci apod., nejde využívat vzorc� chování, kterými se
�ídily p�edchozí generace. Na po�adu dne je tzv. flexibilita, která n�kdy
m�že být dovedena až do dramatických konc�.

Také proto je velkou výzvou budování osobnostních, sociálních a inter-
personálních a ob�anských kompetencí.

Akcent na d�ležitost vzd�lání pro osobní rozvoj a uplatn�ní ovšem sou-
visí i s etikou. Naše spole�nost je �asto ozna�ovaná jako individualistická –
viz i práce p�edního polského sociologa Z. Baumana – Individualizovaná
spole�nost. Osobnostní rozvoj má své fáze a je t�eba si uv�domit t�eba i ve
shod� s Eriksonem, Maslowem a dalšími odborníky, že práv� rozvoj je spo-
jen vždy s p�esahem sebe sama. Osobnostní neznamená egoistický, protože
práv� naopak vyzrálá osobnost egoismus p�esahuje. Ovšem i výše zmín�ní
auto�i si uv�domovali, že r�st má své meze a ne každá osobnost dosahuje
nejvyšších stup�� rozvoje. A tak v souladu se sou�asnou rétorikou je �asto
osobní a osobnostní �asto velmi siln� spojován alespo� v b�žném pov�do-
mí s akcentem na sebe sama. Jak již píše Jung: „Osobnost je �inem nejvyšší
životní odvahy, absolutní p�itakání individualit� jsoucího a �inem úsp�šné-
ho p�izp�sobení univerzáln� danému za co možná nejv�tší svobody vlastní-
ho rozhodnutí. Vychovat n�koho k tomu se mi nezdá nepatrnou v�cí. Je to
patrn� nejv�tší úkol, jaký si p�ed sebe moderní duchovní sv�t postavil“
(Jung 1994, s. 57). A stejn� zajímav� uvažuje o osobnosti vychovatel� a
pedagog�. „O mladých lidech, kte�í si zvolili pedagogiku jako životní po-
slání, se p�edpokládá, že jsou sami vychováni. Ale že by všichni do jednoho
byli také osobnostmi, to asi nikdo nebude chtít tvrdit ...Náš problém výcho-
vy všeobecn� trpí jednostranným poukazováním na dít�, které má být vy-
chováno, a práv� tak jednostranným nedostatkem d�razu na nevychovanost
dosp�lého vychovatele. Každý, kdo dokon�il studia, si p�ipadá jako hotov�
vychovaný, jedním slovem jako dosp�lý. ...Musí si tak p�ipadat, vždy� musí
mít pevné p�esv�d�ení o své kompetentnosti, aby se mohl osv�d�it v boji o
existenci. ...Odborník je totiž nevyhnuteln� odsouzen ke kompetentnosti“
(Jung, 1994, s. 55). Jung zde poukazuje na neustálou nutnost zrání práv� u
lidí, kte�í se zabývají výchovou. Podle n�j nem�že dob�e vychovávat ke
zralosti ten, který sám nemá dost zralosti – a to je úkol celoživotní, který se
napl�uje p�ekonáváním p�ekážek a zráním v pochybování. Tyto momenty
je t�eba si uv�domovat p�i p�íprav� adept� u�itelské profese i dnes. Akcent
na rozvoj osobnostních, ob�anských a dalších kompetencí souvisí s rozvo-
jem stejných u samotných budoucích i stávajících u�itel�.

Hezky to také vystihl Lumír Ries v U�itelských listech (2006/7, s. 2-3),
jde o to, jak u�itel a škola rozumí sv�tu, rozumí sob�, rozumí dít�ti/žákovi
a rozumí obsahu a zp�sobu výchovy a vzd�lávání. Jde tedy o to hledat po-
rozum�ní, což se nerovná interpretaci sv�ta nebo školy. Všechna nutná teo-
retická výbava je nutná ne pro to, abychom d�ti a realitu oblékali do
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p�edem vytvo�ených teoretických konstrukt�, ale abychom byli citliv�jší
pro vnímání jedine�nosti každé situace nebo každého dít�te, školy. Podob-
n� uvažuje i psycholog Zbyn�k Vybíral v posuzování psychologických
teorií. „Sledujeme-li v�erejší i dnešní jazyk psychologie, tak �asto odlidšt�-
ný, vytane na mysli otázka, která se mohla zdát v po�átcích tohoto oboru
tak�ka absurdní: Pat�í slovo „lidskost“ do psychologie? A nem�la by se
oproti psychologii obvyklé, v�decké, t�ídící, systemizující – a nakonec pojí-
mající konkrétních lidi jako objekty v�deckého zájmu – vystav�t také psy-
chologie lidská?“ (Vybíral 2006, s. 137).

Na základ� t�chto výše zmín�ných proces� je t�eba zm�nit strategie,
p�ístupy, metody.

Zm�nami prochází samoz�ejm� také vysokoškolská p�íprava budoucích
u�itel�. I ta má své velké problémy. Trendem nejen v �eské republice je
masové vzd�lávání – u nás vycházející ze snahy zvýšit po�et vysokoškols-
ky vzd�laných lidí. Je p�ijímáno stále více adept� u�itelství, ale tolik se ne-
rozši�ují �ady jejich u�itel� a trendem jsou zm�ny ve vysokoškolské p�ípra-
v� – intenzifikace vzd�lávání s omezováním kontaktní výuky a jiné formy
vzd�lávání, e-learningu apod. To samoz�ejm� m�že pomoci velmi zjedno-
dušit cestu k informacím velké skupin� lidí, ale co je d�ležité si uv�domit –
to vše má své výhody, ale také svá omezení. Zejména p�i p�íprav� u�itel�
nebo profesí, které jsou zam��eny na práci s lidmi je t�eba pracovat se sa-
motnými lidmi tvá�í v tvá�, protože sociální a osobnostní kompetence se
nevytvo�í jen samostudiem. D�ležitá je práce ve skupin�, seminá�e, dílny,
spole�né projekty se studenty apod. Tyto individualizované a skupinové
formy práce jsou d�ležité a mají své výsledky, ale jsou nákladné na �as a
na komunikaci se studenty.

Práv� budování kompetencí v oblasti osobnostní, sociální, personální a
také v ob�anské je dlouhodobým procesem práce každého na sob�, a proto
je d�ležité i další vzd�lávání u�itel�. Práv� tato oblast vyžaduje nejvíce
kontaktní práce, dobré zkušenosti máme p�i spolupráci se studenty na pro-
jektech – nebo spolupráce s dalšími organizacemi. Ve školním roce
2006/07 jsme participovali na projektu Generace nula, který se v�noval
moderním zp�sob�m výuky o Evropské unii. Jednalo se o práci se skupi-
nou student� do 25 lidí s využitím interaktivních postup�, diskusí, modelo-
vých situací a setkání s odborníky, celá akce byla studenty velmi kladn�
hodnocena. P�ipravený u�itel, který sám na sob� zažil interaktivitu lekcí, je
motivován, ale i osobním zážitkem lépe p�ipraven podobným zp�sobem
pracovat se žákem. V podobných tréninkových aktivitám se také rozvíjí
samotné um�ní diskuse – a to jak se diskuse kvalitním zp�sobem ú�astnit,
ale také ji �ídit, moderovat, což je jednou z d�ležitých kompetencí dneška.

Podobn� se osv�d�ila práce na samostatných projektech. Projekty jsou
již dlouhodob� považovány za velmi efektivní zp�sob p�ípravy d�tí práv�
pro jejich autenticitu a souvislost s reálným životem. V oblasti ob�anské
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výchovy je významným projektem, do kterého se mohou u�itelé se svými
žáky zapojovat Projekt Ob�an. Letos 1. �ervna prob�hla další regionální
prezentace projekt�, která ukázala v�tší využívání moderní po�íta�ové
techniky p�i prezentaci, v�tší využití po�íta�ových program� a v�tší zapo-
jení samotných žák� do diskusí. Ale škol, které se zapojují do Projektu
Ob�an významn� nep�ibývá podle zkušeností koordinátorky Jitky Požáro-
vé. Podle výpov�dí u�itel� práce nad p�ípravou vlastního školního vzd�lá-
vacího programu znemož�ovala p�ípravu samotných projekt�. Doufejme,
že se snad tato situace s postupnou implementací již vytvo�ených program�
zlepší. Nicmén� prezentace op�t potvrdila, že práce na dlouhodobém pro-
jektu žáky, kte�í �eší problém ze svého okolí, vede k rozvoji všech klí�o-
vých kompetencí. Samoz�ejm� každá škola m�že vyvinout vlastní iniciati-
vu – jen jako p�íklad dobré zkušenosti uvádíme projekt, který realizuje ZŠ
Lysice – „Týden devá	ák�“, o kterém hovo�il na našem setkání �editel ZŠ
Lysice pan Burýšek. (Žáci devátých t�íd týden �eší zadání, které jde nap�í�
p�edm�ty a má otestovat nabyté znalosti a kompetence žák�).

Neustálá práce na metodické a osobnostní p�íprav� u�itel� je tedy stále
nezastupitelná.

To také potvrzuje zkušenost St�ediska služeb školám v Blansku, které
má s organizací dalšího vzd�lávání u�itel� bohaté zkušenosti.

Velkým p�ínosem byla nap�. práce a školení pilotní školy Lysice, které
se realizovalo v rámci dalšího vzd�lávání u�itel� a také bylo využito pro
seminá� se studenty Pedagogické fakulty MU. Výsledky dotazník� sv�d�í o
pot�eb� vzd�lávání a nazna�ují také jeho sm�ry.

Na otázku „Seznámili jste se již s RVP ZV p�ed tímto seminá�em?
Až na výjimky u�itelé odpovídali, že již s p�ipravovaným vzd�lávacím pro-
gramem seznámeni byli, ale p�evládali ti, co se s ním seznámili jen zb�žn�.
Ti, co ho znali podrobn�, tvo�ili jen malé procento.

Druhá otázka: „Jaký byl p�ístup lektor	 po stránce odborné, metodic-
ké, jak byli p�ipraveni?“ Až na ojedin�lé výjimky byla práce lektor� hod-
nocena slovy: Cituji: „...výborní, skv�lí, dokázali odpovídat na každou otázku
…fantasti�tí,…oce�uji, že se jejich informace opírají o praxi… spousta no-
vých nápad�…ochota nezištn� a otev�en� p�edat vlastní zkušenosti …výborný
úvod, p�ehledný i s prezentací, lekto�i na vysoké úrovni …p�enášení zkuše-
ností, upozorn�ní na úskalí p�i vlastní tvorb� ŠVP, p�ístup lektor� vlévá nám
ú�astník�m optimismus pro zpracování ŠVP …perfektní orientace a hlavn�
vynikající post�ehy z praxe… výborné úvodní zasv�cení �editelem školy …vy-
nikající p�ístup, odborná metodická p�ipravenost…hodnotím na 100 %
…vy�erpávající informace o tvorb� a praktickém využití...“

T�etí otázka: „Co jste si uv�domil/a na tomto seminá�i? Cituji: „...ko-
ne�n� jsem se dov�d�la, co RVP obnáší, co obsahuje a co je jeho cílem!!! …
jak nesmírn� d�ležitá bude týmová spolupráce,… že je pot�eba t�sná
spolupráce s ostatními vyu�ujícími, ale p�edevším ochota spolupracovat,…
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smysl RVP a jiný pohled na celý problém,… že zpracování vlastního ŠVP
poskytne jak žák�m, tak i u�itel�m správné chápání cíl� vzd�lávání,… že ŠVP
je hlavn� o spolupráci u�itel� i žák�, a vzájemné motivaci obou partner�,
…d�ležitost kolektivní spolupráce celého pedagogického sboru, ochota
pomáhat si, … význam RVP pro budoucnost školství p�i výchov� a vzd�lávání
… zm�na ve školství je nutná,… že nás �eká hodn� práce, která však pozd�ji
p�inese dobré výsledky v naší práci a žáci budou lépe vybaveni pro reálný
život…co je vlastn� p�i tvorb� ŠVP to nejd�ležit�jší…“

Z citovaných názor� vyplývá, jak d�ležité je porozum�t tomu, co je cílem
ŠVP. Školní vzd�lávací program nem�že být dílem jednotlivc�, nýbrž výsled-
kem dob�e fungujícího týmu (pedagogického sboru) vedeného vzd�laným a
moudrým �editelem. „...že nám to zabere spoustu �asu, ale kone�n� m�žeme
ovlivnit zp�sob vzd�lávání,…bude to náro�né, ale pro nás jedine�ná šance, jak
pozm�nit dosavadní stereotyp,… náro�nost tvorby RVP, ale jeho nesporné
výhody, nutnost jiného p�ístupu k žák�m,… velkou šanci realizace vlastních
p�edstav v oblastech obsahu vzd�lávání, metod, prost�edk�,…zm�na, která
plyne z novodobých možností p�i využívání informa�ních technologií, RVP žádá
od u�itele plné nasazení,… �eká nás spousta práce, ale pozitivním sm�rem,…
že t�etí dimenze hodnocení je nutná pro posunutí omezující hranice na nazírání
výsledk� výchovn� vzd�lávací práce,… prosp�šnost tohoto projektu pro další
praxi a výuku mladé generace,… že RVP není dogma, mohu pracovat s vlastní
intuicí, fantazií, rozvíjet sebe i žáky,…že u�ivo není cílem, ale prost�edkem k
získání kompetencí,… musíme zm�nit nejen myšlení, ale i zab�hlé metody a
formy práce,… nutnost zcela zm�nit p�ístup ke školní práci,…“

U�itelé, kte�í pochopili cíl ŠVP a uv�domili si, že zm�na je nevyhnutel-
ná, vidí v tvorb� programu šanci rozvíjet sebe i žáky, uplatnit bohatou šká-
lu metod a zp�sob� výuky i hodnocení sm��ujících do budoucnosti. „...po-
t�ebnost p�edávat si vzájemn� zkušenosti,…jak mám málo zkušeností a
jakých nedostatk� se dopouštím ve své práci,…spousta v�cí, o kterých jsem
d�íve nep�emýšlela,…a jak d�ležité je slyšet zkušenosti druhých,… po�áte�ní
nejistoty se rozplynuly, uv�domila jsem si, že se musím ješt� hodn� a hodn�
u�it,… uv�domila jsem si své nedostatky,…jak d�ležitou roli ve sm��ování a
vývoji školy hraje osobnost �editele,…že vše je v lidech,… že práce na RVP
ZV bude dlouhodobá, bude vyžadovat plné soust�ed�ní a oddanost u�itelské-
mu povolání,… plné zapojení každého �lena pedagogického sboru...“ Vzd�lá-
vání je proces bez hranic. Um�ní naslouchat zde platí daleko více než jinde.
Chceme-li, aby žáci byli otev�ení našim radám, musíme i my, pat�it k t�m, co
naslouchají, sbírají a p�ijímají dobré rady a zkušenosti k obohacení vlastní
osobnosti, ale také proto, abychom m�li co rozdávat a �emu u�it.
�tvrtá otázka: „Chci si hlavn� zapamatovat“ Cituji: „...u�ivo není

cílem, ale prost�edkem,…d�ležitost role pedagog ⇔ žák, metody a formy
práce, motivace žák�,…návrhy pro práci s r�zn� talentovanými žáky,…bez
týmové spolupráce to nep�jde,…nadšení a optimismus �editele školy,…výhody
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a význam r�zných mezip�edm�tových propojení výuky, …jak tvo�it ŠVP tak,
aby to žáky bavilo a vše si osvojili pro n� zajímavou cestou,…formy
projektové výuky a zp�soby práce vycházející z projektu „Tvo�ivé školy“, …že
nelze opomíjet komunikaci s vyu�ujícími na 1.stupni, nýbrž spolupracovat a
na jejich práci navázat,…elán koleg� ze ZŠ Lysice, nápady pro projektové
dny, množství nápad� a inspirací,…samostatn� se rozhodovat, volba,
kreativita a nenechat se negativn� ovlivnit kýmkoliv,…vlastní dovednosti
dít�te nade vše,…že musím vycházet hlavn� z toho, že žáci musí mít doved-
nosti a schopnost se orientovat v život�,…jak lidsky p�esv�d�ivý je pan �editel
Zden�k Burýšek,…že je nesmírn� d�ležitá komunikace na všech úrov-
ních!!!,…u�it musíme pro reálný život, ne pro kvanta v�domostí,…že u�ivo
musíme chápat jako prost�edek k dosažení cíl�…“

Pátá otázka: „Po této zkušenosti m	žete získané informace využívat ve
své vlastní práci?“ Cituji: „...ano – okamžit� !!!,… ano, získala jsem konkrét-
ní nám�ty, jak za�ít pracovat,…mnohé v�ci již d�lám, jsem ráda, že postupuji
správn�, …seminá� byl pro mne velkou inspirací,… zcela ur�it�, v mnohém se
mi rozsvítilo, ur�it� ano a díky za dobré rady !!!,…budu zkoušet také tak
pracovat,…ano, budeme za�ínat a kone�n� jsme získaly p�edstavu co máme
d�lat, …ur�it� postup práce na ŠVP mi za�al být srozumitelný,…vše, bylo to
O.K., toto setkání bylo pro mne velmi p�ínosné“,…

Šestá otázka: „Co ješt� doporu�ujete objasnit (za�adit)?“ Cituji:
„zp�sob evaluace, hodnocení žák�, … uve�ej�ovat zkušenosti na www,
…možnost konzulta�ních hodin,…vid�t na vlastní o�i hodinu hlavn�
organizovanou jako skupinová práce,…jak motivovat žáky, zp�soby práce,
…konzultace k výb�ru u�iva v jednotlivých ro�nících na základ� výstup� a
postupu žák� do vyšších ro�ník� na SŠ,…metodické seminá�e s praktickými
ukázkami,…realizace pr��ezových témat, …další navazující seminá�e,
…další seminá�e cílené na p�edm�ty, výstupy práce žák�, eseje hodnocení,
…více takových setkání,… seminá�e k tematickým celk�m,…to ukáže teprve
praxe,…další seminá�e k integraci p�edm�t�, …téma u�ebnice a pracovní
sešity, …prom�nlivost ŠVP v �ase,…více podobných setkání,… pilotní školu
znovu navštívit a celou ji „proš�ourat“, konzultace pro zpracování našeho
plánu,…další a další konzultace, tematické celky, projekty…“.

Na otázky odpov�d�ly stovky u�itel�. Vyjád�ili se ti, kte�í mají zm�nu
realizovat ve své každodenní práci. Až na malé výjimky si všichni uv�do-
mují, že zm�na je nutná. Spole�enské podmínky se v posledních letech na-
tolik zm�nily, že nelze nostalgicky zachovávat atmosféru školy uplynulých
desetiletí.

Vlastní školní vzd�lávací program neznamená u�it mén�, neznamená za-
pomínat na výchovu morálních hodnot. V�da a výzkum denn� p�inášejí no-
vé poznatky. Žádná u�ebnice, žádný pracovní sešit nem�že být aktuální.
Nežli projde schvalovacím �ízením, než na nich oschne tiska�ská barva, už
je t�eba �init opravy.
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A co pot�ebují? Scházet se, konzultovat, hledat klady, odstra�ovat nedostat-
ky, vid�t p�ímý vyu�ovací proces jako nap�. v Chrudimi a Krom��íži. Tvo�ivá
práce má za�átek, ale nemá konec. Práce ve škole ho ani mít nem�že. Každý
rok p�icházejí noví žáci a ani dva z t�ch statisíc� nejsou stejní.

K sou�asným požadavk�m na další vzd�lávání pat�í kurzy, které mají jak
teoretické, tak praktické zázemí, lekto�i, kte�í mají vlastní bohaté zkuše-
nosti s tématem. Problematika vztah� žák� ve t�íd�, pop�. problémové jevy
jako je šikana nebo naopak podce�ování se žák�.

Témata, která spadají do osobností a sociální výchovy, se objevují v r�z-
ných variantách i jako sou�ást jiných výchov (globální výchov�, zážitkové
pedagogice, ekologické výchov�, výchov� k demokracii a míru, multikul-
turní výchov� a velmi úzce jsou propojena s dramatickou výchovou, která
tím, že používá jako svou základní metodu modelování situací prost�ednict-
vím hry hrá�� v rolích, se blíží samotnému životu).
�editelé i u�itelé školských za�ízení poci	ují nejv�tší pot�ebu dalšího

vzd�lávání práv� v t�chto oblastech. Škola je odrazem spole�nosti se všemi
klady, ale i zápory. Každá škola, každá t�ída p�ináší jiný obraz sociáln�-
kulturního spole�enství. Nesta�í, aby u�itel byl odborníkem na úrovni
svého p�edm�tu, ale musí mít velké znalosti z oblasti psychologie a v nepo-
slední �ad� i práva. Každý chybný krok se stává mediálním výk�ikem a
informace zkreslené i dopln�né polopravdami a spekulacemi, jsou zve�ej-
n�ny v tisku, rozhlase, televizi, vyjad�ují se k nim laici na internetu.

Velkou výzvou a je evaluace a autoevaluace a také pr��ezová témata a
možnosti projektové práce.

Jak jednotlivci, tak celé pedagogické sbory vyhledávají setkání s odbor-
níky (lektory), kte�í jim pomohou pochopit i poradí, jak �ešit stále složit�jší
situace, se kterými se den co den ve své práci setkávají. Vyhledávají lekto-
ry, kte�í se neopírají jen o teorii, ale mají v daném oboru i praxi a mohou
doložit konkrétní rady a p�íklady z praxe.

Ze škol neodcházejí jen u�itelé d�chodového v�ku, ale �asto i mladí u�itelé.
Ti mladí mají velké odborné znalosti, ale nezvládají didaktické a metodické
postupy, neumí žáky dostate�n� motivovat, udržet káze� a pozornost. Vztahy
žák ⇔ žák, u�itel ⇔ u�itel, u�itel ⇔ �editel, u�itel ⇔ žák, u�itel ⇔ rodi�
jsou založeny na každodenní komunikaci v nejr�zn�jších formách.

Jestliže jsou všechny tyto vztahy vyvážené, vyr�stá harmonická osob-
nost p�ipravená �ešit situace se všemi rozmanitostmi, které život p�ináší.
Jsou–li vazby narušeny, vznikají vypjaté situace, �asto plné emocí, které
nelze �ešit jen na základ� vlastní intuice, ale vyžádají i odborné postupy,
pro které musí mít každý pedagog pot�ebnou dávku odborných v�domostí
z oblasti psychologie a pedagogiky. Zde je i další výzva k další a hlubší
spolupráci odborník� a pracovník� vysokých škol a organizací zabezpe�u-
jící další vzd�lávání u�itel� a vým�na vzájemných zkušeností a poznatk�.
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Záv�rem m�žeme citovat stále platný post�eh Karl Raimunda Poppera.
„Pokroku dosáhneme tehdy a jen tehdy, pokud jsme ochotni pou�it se ze
svých chyb, uv�domit si své omyly a kriticky je využít namísto toho, aby-
chom na nich dál dogmaticky lp�li.“
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