Ukázky přepisů rozhovorů s učiteli

	První přepis rozhovoru se týká učitele ze středně velké školy.

Autor: Dobrý den, jmenuji se Adam Kracík a přišel sem za vámi s tím, že bych si rád promluvil o učení výchovy k občanství a o tom, jak ji žáci vnímají a co si odnášejí. Rád bych vám řekl, že vše bude anonymní a pokud budete chtít, rád vám poskytnu výsledky práce.

Učitel:Dobrý den, ale my tu neučíme výchovu k občanství, stále učíme občanskou výchovu. 

Autor:Tak jak podle vás vnímají žáci občanskou výchovu?

Učitel: Vnímají ji jako výrazně méně důležitou. Je to pro žáky v podstatě odpočinková hodina. Berou to víc jako volnou zábavu než jako předmět, kterému by se měli věnovat.

Autor: A čím si myslíte, že to je?

Učitel: Podle mě je to tím, že předmět má status výchovy. Český jazyk a matematika a další nejsou výchovy. Ve výchovách máme s dětmi diskutovat, ale zároveň to není úplně možné, protože učiva je tolik, že na to není čas. 

Autor: Tím se dostáváme k další otázce, takže si myslíte, že učiva je příliš?

Učitel: Ano. Učiva je moc, takže se to většinou ani nestíhá. Mám na výběr. Buď budu učit vše , ale nedostaneme se k diskuzi a ani k nějakému vysvětlení. A i tak se to prostě nestíhá.

Autor: A takže podle vás žáci vnímají občanskou výchovu jako méně důležitou. Jak to působí na vás?

Učitel: Je to velmi demotivující. Člověku to sebere všechnu chuť do učení, když nevidí žádné výsledky a hlavně když vidí nezájem těch dětí. Na druhou stranu to není problém pouze občanské výchovy.

Autor: Tím myslíte, že žáci všeobecně učení zanedbávají? 

Učitel: Spíš si myslím, že kultura žáků se všeobecně snižuje. Žáci jsou čím dál drzejší a dovolí si více. A my na ně nemáme žádné páky, jak je nějak trestat a nebo k něčemu donutit. Když učitelé budou dávat poznámky, tak to nikoho moc nezajímá a s nejproblémovějšími žáky se jednat nedá a ze zkušenosti vím, že poslední instance rodiče je většinou brání a mi nemůžeme nic. Běžné dnes je, že žáci učitelům nadávají například. 

Autor: Jak se vám v takové atmosféře přistupuje k učení?

Učitel: Dříve jsem se snažila učit pořádně. Chtěla jsem ty děti něco naučit. Dneska jsem už jen odevzdaná. Chci si odučit , to co si mám odučit a jít domů. Dříve jsem také jezdila na školení, kde nám říkali, co a jak učit a jaké pomůcky u toho používat, ale my nemáme peníze ani na nákup pomůcek a poslední dobou ani na ta školení. Na ně bych ale už nejela, podle mě to nemá smysl.

Autor: Proč si myslíte, že žáci se všeobecně zhoršují, respektive, proč si myslíte, že jejich kultura se horší?

Učitel: Přijde mi, že mladí si dnes mohou víc dovolit a hlavně ti nejvýraznější jedinci. A to pak strhává celý kolektiv. Jak já to vidím, tak celý kolektiv tíhne k nejhorším a nejvýraznějším jedincům, což pak ovlivňuje celé třídy. Navíc tomu nepřidá, když učíte 30 a víc dětí najednou. Na menších školách to musí být lepší, když mají méně žáků. 

Autor: A vidíte nějaké řešení v tom, jak by se měl změnit stav , kdy žáci berou občanskou výchovu jako vedlejší odpočinkový předmět?

Učitel: V tomto ohledu mě napadá jediné řešení a to odebrat předmětu status výchovy. Děti prostě vidí výchovu a přestávají se soustředit a nespolupracují, nemají zájem a nedonutí je v podstatě nic. Takže opravdu jediná věc, co mě napadá, je odebrat status výchovy.

Autor: Co si na závěr myslíte, že si děti odnáší z občanské výchovy?

Učitel: Podle mě si neodnáší vůbec nic. Nakonec prostě odchází s nulovými znalosti a pochopením. Je to deprimující, protože mám pak opravdu pocit, že celá ta práce je k ničemu. Na druhou stranu už jsem se s tím srovnala.

Autor: Myslíte, že tato vaše ztráta důvěry ve školství má velký vliv na to, jak učíte?

Učitel: Stále učím. Učím co je v osnovách, ale přiznávám, že občas prostě nemám sílu. A navíc už se nesnažím o nic nového a nesnažím se nic zlepšit a najít nové možnosti učení. 

Autor: Pokud byste měla jmenovat další problémy školství, co si myslíte, že by to bylo?

Učitel: V tomto ohledu mám poměrně jasno. Chybí peníze. Platy jsou mizerné. Nové učebnice a pomůcky si nemůžeme dovolit, což byl také jeden z důvodů, proč jsem nakonec selhala s těmi metodami , které jsem se naučila.

Autor: Mockrát vám děkuji za vaši spolupráci. Bylo to velmi poučné a pro mou práci přínosné.

	Druhý přepis rozhovoru je s učitelem z nejmenší školy na malém městě.

Autor: Dobrý den, jmenuji se Adam Kracík a přišel sem za vámi s tím, že bych si rád promluvil o učení výchovy k občanství a o tom, jak ji žáci vnímají a co si odnášejí. Rád bych vám řekl, že vše bude anonymní a pokud budete chtít, rád vám poskytnu výsledky práce.

Učitel: Dobrý den, občanskou výchovu učím zatím kratší dobu než kolegové, takže nevím, jak vám budu moci odpovědět na všechny vaše dotazy. 

Autor: Prvním tedy je, zda ještě učíte občanskou výchovu a nebo přecházíte na výchovu k občanství? 

Učitel: Stále tu máme občanskou výchovu. 

Autor: Jak podle vás žáci vnímají občanskou výchovu?

Učitel: Co byste chtěl slyšet? Žáci ji prostě vnímají jako vedlejší předmět. Není pro ně ani zdaleka tak důležitá jako některé další předměty. Fyziku se budou učit a věnovat se ji daleko více než občanské výchově. 

Autor: Jak to na vás působí, když vidíte, že žáci váš předmět berou jako méně důležitý?

Učitel: Já jsem na to zvyklá. Dříve jsem učila ve větší škole. Tady máme 17 dětí ve třídě a tam jsme jich měli vždy přes 30, což je hrozně moc. Takže jsem tu daleko spokojenější. Pracuje se tak daleko lépe než při velkém počtu dětí.

Autor: Myslíte si, že chování a přístup žáků se zhoršuje?

Učitel: Na bývalé škole to bylo daleko horší. Tady je to o hodně lepší, s dětmi se dá lépe pracovat a máte to víc pod kontrolou. 

Autor: Takže se u vás neprojevuje určitá únava a nechuť k učení?

Učitel: Dříve se projevovala. V minulé škole to bylo velmi náročné, ale po změně zaměstnavatele je to o poznání lepší. 

Autor: Napadá vás nějaké řešení toho, jak by se mohl zlepšit přístup žáků k občanské výchově?

Učitel: To se mě neptejte. Tady v tom vám neporadím.

Autor: Jak vnímáte obsah učiva občanské výchovy?

Učitel: Je toho hodně. Těžko se to dá stihnout. Na konci roku někdy mívám nějaké resty. Na diskuze pak také není mnoho času. Ale děti se stejně moc aktivně nezapojují do nějakých rozprav.

Autor: Co si myslíte o tom, co si děti po škole odnáší z občanské výchovy.

Učitel: Na to vám bohužel neodpovím. Občanskou výchovu učím kratší dobu, takže si tím nejsem jista. Ale nepředpokládám, že by si s tímto přístupem mnoho odnesly. Na druhou stranu nevím. Bylo by možné ukončit rozhovor, už bych chtěla jít. 

Autor: Jistě. Velmi moc vám děkuji za váš čas a za vaše poznatky. 

	Poslední ukázka se týká rozhovoru s ředitelkou nejmenší školy.

Autor: Dobrý den, jmenuji se Adam Kracík a přišel sem za vámi s tím, že bych si rád promluvil o učení výchovy k občanství a o školství. Rád bych vám řekl, že vše bude anonymní a pokud budete chtít, rád vám poskytnu výsledky práce.

Ředitelka: Dobrý den,ptejte se.

Autor: V rámci RVP se má měnit občanská výchova na výchovu k občanství. Slyšel jsem, že jste ještě předmět neměnili. Chystáte se na to?

Ředitelka: Ano, chystáme se na to. Ale nebude to žádná velká změna. V podstatě jde jen o to, že výchova k občanství zní lépe. Je to takový hezčí a honosnější název než občanská výchova.

Autor: Takže jinak se předmět nebude měnit?

Ředitelka: Ne. Zůstane stejný. Stejně nemáme peníze na nové učebnice a nebo pomůcky.

Autor: V tom případě bych měl ještě jednu otázku. Co si myslíte, že je momentálně hlavními problémy školství?

Ředitelka: Je to jeden hlavní problém a tím jsou peníze. Peníze ve školství hrozně moc chybí. Nemáme peníze v podstatě na nic a potřebujeme jich více. Větší školy to mají lepší, protože mají více studentů, ale my tu s penězi vycházíme jen tak tak. Takže tady je moje odpověď jasná. Učitele by si zasloužili více peněz, což by je také lépe motivovalo. Ale jsou tu i další problémy, na které je potřeba více peněz. Takže jsou to peníze.

Autor: Děkuji vám za vaše odpovědi.



Pozn. Autor vybral rozhovory uvedené výše, protože je měl nejlépe uchované v paměti a mohl je přesněji přepsat na základě svých zapsaných poznámek.

