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„Lidská osobnost, ne výchovná metoda
musí být brána v úvahu".
Maria Montessori

Ú V O D

Od roku 2002 pracuji jako učitelka na základní škole. Během své
dosavadní praxe jsem se setkala s celou řadou úskalí, se kterou se jen
začínající učitel může setkat. Na vlastní kůži jsem si ověřila, že učitelské
povolání není snadné, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je také současný
školský systém. A právě tyto nedostatky našeho školství a zároveň seznámení
se zcela odlišným - ale efektivním - vzdělávacím systémem Marie Montessori,
se staly mojí hlavní motivací a vedly mě к sepsání této práce.
V současné době probíhá v českém školství rozsáhlá reforma. Počínaje
školním

rokem

2007/2008

přejdou

všechny

školy

na

vzdělávání

podle

Rámcového vzdělávacího programu. Tato reforma je založena na respektování
osobnosti dítěte. A právě v montessori pedagogice jsem nalezla řadu inspirací
pro současnou reformu školství. Marie Montessori považuje za stěžejní, aby se
dítě rozvíjelo komplexně. Podle ní, je dítě hotová osobnost samostatného
jedince a jako takového je třeba jej vnímat a respektovat. Reforma, která na
našich školách probíhá, je v první řadě o respektování osobnosti dítěte. Na dítě
již nemá být nahlíženo jako na objekt, kterému je nutno vštípit základní znalosti
a pravidla. Dítě se stává partnerem v systému výchovy a vzdělávání. Je třeba
respektovat

jeho

osobnost,

jeho

individuální

potřeby,

z nich

vycházet

a společně směřovat ke společnému cíli - vytvořit z něj schopnou osobnost,
osobnost, která si osvojila kompetence potřebné к uspění v současné době.
A právě tato změna v pohledu na vzdělávání dětí, nutnost nalézat nové cesty
к jejich celkovému rozvoji mě vedla к volbě tématu diplomové práce.
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Mnoho učitelů vidí nedostatky ve vzdělávání svých žáků. Snaží se měnit
své vyučovací metody. Chtějí výuku pojmout jinak - více se zaměřit na rozvoj
dětí v oblastech potřebných pro život. Bohužel v praxi pak narážíme na to, že
změna není možná. Současná legislativa nám staví do cesty celou řadu
překážek. Probíhající reforma se snaží některé z těchto problémů odstranit,
přesto nás, učitele, čeká běh na dlouhou trať. Úspěšní budeme tehdy, až se
nám

z našich

a všestranně

svěřenců
kultivované

povede

vychovávat

osobnosti.

A právě

sebevědomé,
v souvislosti

vzdělané

se

znalostí

vzdělávacího systému Marie Montessori se mi objevuje řada otázek: Jak
dokázala Montessori rozvíjet osobnost dítěte? Jsou její metody použitelné
i v dnešní době? Může se současné školství inspirovat jejími vzdělávacími
strategiemi? Můžeme využít prvky montessori pedagogiky v našem školství
a s jejich pomocí docílit rozvoje osobnosti našich dětí?
Při tvorbě této práce jsem. využila metodu analýzy a pozorování.
Analýzou literatury jsem se snažila proniknout к podstatě stěžejních témat
práce jako jsou např. pedagogiky Marie Montessori či rozvoj osobnosti dítěte.
Metodu pozorování jsem se potom snažila na různých montessori školách
zjistit, do jaké míry tato metoda působí na osobnost dítěte. Pohled na současné
školství vychází z mých zkušeností - coby učitele i coby žáka.
Myšlenky Marie Montessori i její pedagogiky nalézají v České republice
odezvu teprve v 90. letech minulého století. S postupem času si získává stále
více příznivců. To se odrazilo také na dostupnosti literatury к tomuto tématu.
Odborných knih není mnoho, ale stále vycházejí nové. Zájemce o tuto oblast se
může inspirovat řadou seminárních prací, které vznikají jako ukončení kurzu pro
výuku montessori pedagogiky.
Tato práce se nesnaží vyřešit problémy současného školství. Přesto si
klade řadu podstatných otázek a snaží se na ně nalézat odpovědi. Budu ráda,
pokud se tato práce stane poselstvím dalším, kteří se jí budou inspirovat a
začnou s výchovou dětí odmala, neboť „Chceme-li lidské osobnosti
možnost přirozeně

se rozvíjet, pak musíme světu nabídnout

vzdělávání. "1

' MONTESSORI, Maria: Absorbující mysl, str. I45
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poskytnout

zcela jiný typ

I.

KAPITOLA

POŽADAVKY SOUČASNÉ DOBY

V posledních deseti letech se výrazně mění životní styl lidí a s ním
i požadavky na jejich kvality. Doba je komerční, zaměřená na úspěch. Šanci
prosadit se mají jen cílevědomí a vytrvalí lidé, šanci uspět jen lidé mimořádných
kvalit. Které požadavky si dnešní doba klade především? Jaký by měl člověk
být, aby v ní dokázal uspět?
V souvislosti s uplatněním v zaměstnání (ale i v životě) se stále častěji
setkáváme s pojmy jako např. samostatný, přizpůsobivý, tvůrčí, spolehlivý,
schopný práce v týmu, ochotný dále se vzdělávat, komunikativní...

Firmy

kladou vysoké nároky na své zaměstnance z hlediska jejich osobnostních kvalit.
Pokusme se nyní stanovit a konkretizovat alespoň některé z požadavků
zaměstnavatelů a kompetencí, které jsou dnes žádané.

1.

Požadavky současných zaměstnavatelů 2

Profesní loajalita к firmě -

s ní spojená oddanost. Od zaměstnanců se

očekává morální integrita. Je žádoucí, aby zaměstnanec vnímal podnik jako
svoji komunitu, pro kterou se angažuje, a nejen v zájmu svého výdělku. Svojí
snahou a tvořivostí by se měl neustále snažit zvyšovat potenciál firmy.
Vnitřní

motivace-

zaměstnanec

musí

přebrat

za

svoji

práci

plnou

zodpovědnost. Že zvládá podávat kvalitní výkon, je samozřejmý standard. Musí
si umět poradit se všemi úkoly a problémy. Sám se snažit nalézat nová a lepší
řešení.

2

Viz příloha 6. 2

Profesní

zdatnost -

s ní související

schopnost

zvládat

různé

aspekty

pracovního místa, umět se samostatně rozhodovat, inovovat... a také mít zájem
o další profesní růst. S tímto požadavkem také souvisí potřeba celkové osobní
vyrovnanosti a výkonnosti. U zaměstnanců jsou velmi vítané kvality jako je
např. píle, naopak váhavost či netrpělivost šance uspět na trhu práce snižuje.
Profesní zdatnost je v dnešní době úzce vázána na zahraniční spolupráci
(nadnárodní společnosti). V takovémto případě je spolupráce nutná na všech
pracovních pozicích.
Schopnost učit se - a ochota všestranně se dále rozvíjet. Další vzdělávání je
dnes již nutností. Při hledání či změně zaměstnání jsou úspěšní ti, co zvládnou
rekvalifikační kurzy, školení, jsou jazykově i počítačově gramotní.
Vysoká adaptabilita -

neboli schopnost vypořádat se s různými novými

a neočekávanými situacemi 3 . Požadováno je umění vyrovnávat se s měnícím
prostředím, přizpůsobit se novým požadavkům trhu práce či společnosti, dále
také schopnost přijímat podněty z okolí. Vítána je dovednost předjímat nové
situace.
Schopnost týmové spolupráce -

využívat potenciálu svého i ostatních.

Kreativita je vyžadována na všech úrovních spolupráce, u skupin různého věku,
postavení, atd.

2.

Klíčové kompetence 4
Klíčové

kompetence

představují

souhrn

vědomostí,

dovedností,

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého
člena

společnosti 5 .

Vycházejí

z obecných

hodnot

přijímaných

danou

společností. Jejich získání přispívá к dobrému uplatnění ve společnosti а к

3

Je čím dále častější, že časovč náročné úkoly či projekty jsou obvykle před dokončením přehodnoceny a
následně změněny nebo dokonce zastaveny a založeny úkoly nové.
* Klíčové kompetence sestavila skupina expertů rady Evropy, viz příloha č. 3
J
Více: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, str. 14

úspěšnému životu. Osvojování klíčových kompetencí začíná již v předškolním
věku a pokračuje po celý život6.
Učení - zodpovědnost za své vzdělávání a celkový rozvoj, plánování dalšího
sebevzdělávání, zájem vzdělávat se po celý život, schopnost vycházet ze
zkušeností, vyhledávání souvislostí a vzájemných vztahů, zájem dozvědět se
co nejvíce, a to nejen ze svého oboru -

vyhledávat vzájemná propojení

a reagovat na ně.
Objevování - získávat nové kvalitní informace, analyzovat a zpracovávat je,
hledat řešení obtížných i běžných situací, přijímat podněty ze svého okolí.
Myšlení -

pochopení kontinuity, schopnost plánovat, organizovat, používat

dobrý úsudek, schopnost vytvořit si vlastní názor, kritický pohled na rozvoj
společnosti, schopnost vybrat správné a efektivní postupy při zpracování úkolů
či řešení problémů, pozitivní mentální postoj, zpětná vazba, sebekritičnost.
Komunikace - dorozumět se více jazyky, schopnost prezentovat svoji práci na
veřejnosti, souvislé, výstižné a kultivované vyjadřování, schopnost vyslovit
a obhájit svůj názor, dovednost věcně argumentovat,
naslouchat

druhým,

brát

v úvahu

jejich

názory,

schopnost

využívat

aktivně

informační

a komunikační techniky, mít příjemné a přímé vystupování, naučit se správné
„řeči těla".
Kooperace - schopnost pracovat nejen samostatně, ale i v týmu, pracovat
směrem

ke

společnému

cíli

s vysokými

parametry,

pozitivně

ovlivňovat

společnou práci, schopnost učinit rozhodnutí a nést za něj zodpovědnost,
znalost techniky mezilidských vztahů a styku s veřejností (public relations).
Práce - nést odpovědnost za své činy, maximální nasazení a využití pracovní
doby, pracovat iniciativně, kvalitně a funkčně, být pružný - změnit plán, je-li to
potřeba, přispívat к práci skupiny, schopnost zorganizovat si svoji práci,
pracovat vytrvale.
Flexibilita - přizpůsobit se změnám, nalézat nová řešení, překonávat obtíže.

6

U firem se kompetence spojuje se zodpovědností a pravomocemi.
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Relaxace - účinná relaxace po náročné práci, je třeba se jí naučit stejně tak
jako kvalitní práci.
Chce-li dnes člověk najít uplatnění, musí být proaktivní. Pokud narazí na
problém, musí se s ním vypořádat, neboť je jeho cílem úkol splnit. Musí „do
toho jít" a neutíkat jen proto, že se něco nedaří. Při práci by si měl vždy stanovit
cíl, znát smysl své práce, pochopit, proč je důležitá, v čem spočívá její význam.
A musí se naučit dávat přednost důležitým věcem před těmi málo podstatnými.
Věnovat svoji energii tomu, co mu přinese nějaký efekt. Potom člověk začne být
nezávislý a bude úspěšně ovlivňovat svůj život.7

7

Více: DOVEZ, Stephen R.: 7 návyků vůdčích osobností
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II.

KAPITOLA

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ DÍTĚTE

1.

Chápání osobnosti dítěte v minulosti

Každá doba má své požadavky, potřeby a také své myšlení. Názory na
život a životní potřeby se mění. S tím se mění i pohled na lidstvo a jeho
vývojové etapy. Výchova a vzdělávání (probíhající v každé době - a v každé
době po svém) se odvozuje od „současných" společenských potřeb. Pro
pochopení osobnosti dítěte a možností jeho výchovy a rozvoje si nutně musíme
položit otázku: Jak se měnil obraz dítěte v dějinném vývoji?
Podíváme-li se do minulosti, zjistíme, že postavení dětí ve společnosti
nebylo nejlepší. Ve starověku se o dítěti rozhodovalo jako o majetku. Běžně se
korigoval počet dětí tak, aby bylo jedinců obou pohlaví stejně. Otec měl právo
rozhodovat o životě či smrti nemocných dětí, apod.
Ve středověku bylo dítě chápáno jako malý dospělý, který je oproti
dospělému ve všech ohledech nějak umenšen, a to i co do vnímání strádání.
Lépe než dospělý si na ně zvyká a smíří se s ním. Teprve až dospěje a zbaví
se svého dětství, získá práva lidské bytosti v plném slova smyslu. Pohled na
dítě jako na malého dospělého nám dokládají obrazy z této doby, kde je Kristus
malován jako zmenšenina dospělého muže.
Odlišný je také pohled na muže a ženy. Muži se považují za nadřazené
bytosti.

Přisvojují

si

právo

rozhodovat

o

ženách

i

dětech.

Vycházejí

z předpokladu, že ženy nejsou schopny logicky uvažovat a utvářet kvalitní
rozhodnutí. Z tohoto důvodu je poznání doménou výhradně mužů. Ženám
(z vyšších

společenských

vrstev) je

vzdělání

umožněno

jen

na

úrovni

společenské (poezie, hra na hudební nástroj, péče o domácnost, vyšívání, cizí
jazyky...) Vznikající školy (ve starověku např. sofisté, ve středověku farní
školy...) jsou určeny pouze mužům.

O možnosti vzdělání rozhodoval také původ. Poznání bylo pouze pro děti
(chlapce) z vyšších vrstev - čím vyšší vrstva, tím lepší vzdělání. U dětí z nižších
sociálních vrstev se předpokládala hrubost a omezenost rozumu a citů.
První, kdo na dítě poukazuje jako na rovnocennou bytost, je Jan Ámos
Komenský. Ve svém díle Komenský vytvořil ucelený systém výuky. Jeho
snahou bylo změnit výuku ve stylu vykládání světa v souvislostech. Podle
Komenského by vzdělání mělo být dostupné všem. Sám se snaží, aby se
vzdělanost šířila co nejrychleji. Hlavní úkol výchovy podle něj tkví ve snaze
poskytnout

člověku

dostatek

duševního

prostoru

pro

to,

aby

se

mohl

samostatně rozhodovat. Jeho myšlenka celoživotního vzdělávání přetrvala
dodnes a stále více nabývá na aktuálnosti8.
Změna v pohledu na dítě a jeho výchovu se do povědomí společnosti
dostává velmi zvolna. Myšlenkám Komenského a snaze jiných pokrokových
pedagogů není ještě v 19. století přikládán velký důraz. Např. německý
pedagog D. G. M. Schreber považuje za hlavní cíl výchovy „vypudit

dítě

z doupěte jeho dětství."9 Podle Schrebera má vychovatel veškeré pocity dětí
důsledně ignorovat a má být připraven okamžitě zlomit i sebenenápadnější
projev dítěte prosadit svou vůli. Vychovatel je vychovatelem tím, že dítě plně
ovládá.

2.

Změny v pohledu na dítě
Kdy se tedy začíná měnit pohled na dítě? A v čem tato změna spočívá?

Odlišné názory na dětství a nové výchovné směry se objevují od 17. století.
Mezi významné osobnosti těchto změn patří Komenský, Locke, Rousseau a
řada jiných. Od počátku 20. století se o slovo hlásí reformní pedagogika a s ní
konečně přichází nová éra chápání dětství.

8

9

V současnosti je stále více vytyčován požadavek celoživotního učení se. „Vzdělání je jak

rozhodujícím

faktorem sociálního, kulturního a ekonomického rozvoje, tak i uplatnění a rozvoje
HELUS, Zdeněk: Dítě v osobnostním pojetí, str. 191
HELUS, Zdeněk: Dítě v osobnostním pojetí, str. 23

osobnosti."
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John Locke zastává názor, že dítě není od přírody ani nevinné, ani
náchylné ke zlu. Hlavním cílem výchovy je rozvíjet v dítěti rozum. S postupným
nabýváním rozumu se dítě stává odpovědným za své činy.
Jean Jacques Rousseau vychází z přirozenosti dítěte. Cílem výchovy
má být to, že dítěti umožníme svobodně se dopracovávat své dospělosti.
Výchova má být volná, má probíhat přirozeně v souladu s přírodou. Podle
Rouseaua je povinností dospělých respektovat věkové a individuální rozdíly
dětí.
Johann Heindrich Pestalozzi věří tomu, že když si dítě samo určuje
tempo svého vývoje, dosáhne největšího úspěchu.
Koncem 19. století se objevují první náznaky empirického zkoumání
dítěte. Rozvíjí se vývojová psychologie. Vzniká potřeba znalosti vývojových
zákonitostí dětí - chceme-li na ně působit efektivně. Ve vzdělávání má stále
hlavní slovo učitel, který považuje dítě za hloupé a tvárné. Objevují se ale hlasy
volající po změně vyučovací praxe i přístupu к dítěti. Vytváří se reformní hnutí,
jako reakce na necitlivý vývoj a nové pojetí výchovy - hnutí za novou výchovu.
NOVÁ VÝCHOVA již neodmítá námahu a úsilí dítěte, ale snaží se dítě správně
motivovat tak, aby to, co dělá, odpovídalo jeho zájmu. Tento pedagogický proud
odmítá nátlak. Disciplínu vnější by měla nahradit disciplína vnitřní. Důležitý je
postoj dospělého к dítěti, ten by měl vyjadřovat respekt, trpělivost a lásku.
Důležité je přijmout dítě takové, jaké je, a snažit se mu pomoci v tom, co je pro
něj vlastní. Nepřetvářet ho podle svého obrazu. Dětství již není chápáno jako
přechodný stav bez vlastní hodnoty. Je to stav, který má hodnotu sám v sobě.
Je to pozitivní, klíčová pozice v životě člověka, nejdůležitější období, do něhož
by se nemělo zvenku zasahovat a nemělo by se od něj předčasně utíkat.
Od počátku 20. století se formovaly impulzy vyzdvihující pozitivní kvality
dětství, jimž má být věnována péče především. Jde o snahy povšimnout si
dětství jako

životní

etapy,

která

potřebuje

být

respektována.

Hovoříme

o REFORMNÍ PEDAGOGICE, jejímž hlavním znakem je důraz na dítě jako
člověka s jeho specifickými přednostmi, které se mají v plnosti rozvinout,
v žádném případě nesmějí být potlačeny, utlumeny drezúrou nebo opomenuty.
Děti jsou respektovány a podporovány v jejich jedinečné svéráznosti vnímavým
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umem pedagogů. Reformní pedagogika je

trvalou výzvou obratu к dítěti,

vyjadřuje snahu neztratit dítě ze zřetele a zabránit dalšímu odcizení mezi
dospělými a dětmi. 20. století je nazýváno STOLETÍM DÍTĚTE poté, co roku
1900 vydává Elien Keyová svůj spis Století dítěte. „Naše doba volá po
osobnostech. Ale toto volání bude marné, pokud neumožníme
se jako osobnosti.

Pokud jim nedovolíme

dětem žít a učit

mít svou vlastní vůli, myslet své

vlastní myšlenky, rozvinout své vlastní poznání, utvořit si své vlastní usuzování.
Pokud, řečeno jinými

slovy, nepřestaneme

ve školách dusit jakýkoli

základ

osobnosti, abychom jej pak и dospělých marně hledali. "10
Mezi osobnosti reformní pedagogiky patří John Dewey. Podle Deweye
musí výchova, aby byla úspěšná, odpovídat potřebám doby a společnosti.
Zároveň je potřeba děti motivovat pro výchovu, to znamená poskytnout jim
prostor, aby se mohly sami zapojit, uplatnit své zájmy, znalosti a potřeby.
Dewey rozvíjí žáky především pomocí činnosti - v první řadě tak rozvíjí jejich
zkušenosti, nikoli znalosti. Stává se tak zakladatelem tzv. pracovní školy, která
se snaží dětem zaměstnat ruce takovým způsobem, aby je to nutilo přemýšlet o
tom co právě dělají. Pro učení často používá různých problémových situací.
Další významnou osobností reformní pedagogiky je Marie Montessori.
Dětství a dospělost považuje za dvě formy života. Dětství se podle ní vyznačuje
tím, že zvládá poznatky, činí zkušenosti a dělá pokroky jaksi mimoděčně,
neplánovitě, snadno, spontánně a radostně. Hlavním smyslem její pedagogiky
je právo každého dítěte na individuální vzdělávací cestu. Ve vzdělávání je podle
Montessori potřeba soustředit se na porozumění souvislostí.
Dochází к celkové změně didaktiky. Ta je nyní zaměřena směrem
к dítěti. Hovoříme o PEDOCENTRISMU. Úspěšný pedagog musí porozumět
každému dítěti, které chce učit. Každé dítě je ale jiné. Dochází tedy ke
zpochybnění společného tempa vyučování. Vzniká potřeba ponechat dítěti
volnost ve způsobu a tempu osvojování poznatků.

16
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3.

Současny pohled na dětství

Již

přes

charakteristikám

sto

let

dětství.

je

stále

Dětství

více

už

není

věnována

pozornost

vnímáno jako

pozitivním

soubor

deficitů

v porovnání s dospělostí. Má své pozitivní a nenahraditelné potenciality, které
se rozvíjejí a přecházejí do dospělosti jako její cenná součást. Na dítě je
pohlíženo jako na osobnost v procesu jejího vznikání a rozvoje. Počáteční
etapa života je obdobím, kdy se vytvářejí předpoklady pro budoucí život. Chyby
prováděné v tomto období se projevují v celém životě. Osobnost člověka není
jen výsledkem vnějších okolností, ale především vzniká z vnitřních zdrojů, které
je třeba respektovat, a jimž je třeba pomáhat prosadit se. „Dítě svým vývojem
vyjadřuje

tendenci

stávat se osobností,

rozvíjet se jako

osobnost,

nabývat

osobnostní kvality svého života"11.
Úkolem výchovy doma i ve škole je napomáhat šťastnému dětství,
protože to nejvíce ovlivňuje rozvoj osobnostních potenciálů, které se nám
promítají do celého života. Dítě samo niterně tíhne к přechodu z dětství do
dospělosti. Tento přechod má být ale vnitřně motivovanou transformací, nikoli
potlačením či opomíjením dětství ve prospěch jeho co nejrychlejší změny na
dospělost. Kvalitním prožitím dětství se naplňuje význam a smysl dětského
věku pro vývoj osobnosti.
Nejvýznamnějším obdobím v životě člověka je jeho dětství. Nejvíce se
pak osobnost člověka formuje do čtyř let jeho života. V tomto věku se dítě naučí
více než v pozdějším věku za stejnou dobu. Aktivita v tomto období se později
pozitivně projeví ve škole i v životě. Dostává-li se dítěti od prvních měsíců
života bohatých příležitostí manipulovat s předměty, pozorovat je a všemi
smysly zkoumat jejich vlastnosti, poznává zároveň dítě své vlastní schopnosti.
To mu později snáze dopomůže i к úspěchům ve škole. „Příčina je

zřejmě

v tom, že hravá manipulace s předměty je jakýmsi dešifrováním informací, které
jsou

v těchto předmětech

obsaženy (jezdí, vydávají zvuky, hodí se к sobě,

zapadají do sebe). A víceméně spontánní objevy, jež takto dítě činí (za vstřícné
podpory okolí), je orientují na nové a zajímavé. Rovněž tak se dítě touto cestou

11

HELUS, Zdeněk: Dítě v osobnostním pojetí, str. 219

- 15 -

učí zakoušet

sebe samo jako „objevitele",

uvědomovat

si své

zárodečné

kompetence něčeho dosáhnout. Předměty tak fungují jako svého druhu učitelé
podněcující

vývoj"12. Když není využit čas do čtvrtého roku dítěte, velmi těžko

se jeho vývoj dohání a nelze dohnat vše.
Dnešní člověk by měl odpovídat současným trendům. Proto by i celá
výchova

měla

být

zaměřena

na

rozvoj

samostatně

se

rozhodujících

a jednajících bytostí. Dítě si musí vytvořit svoji vlastní identitu a následně najít
své postavení mezi lidmi. Naučit se stanovovat a realizovat své životní cíle.
Ovládat sám sebe, vypořádat se s nedůvěrou, zklamáním, strachem a jinými
negativními emocemi. Získat vědomi vlastní jedinečnosti a neopakovatelnosti
a zároveň schopnost zdravé sebereflexe a sebehodnocení. Hledat odpovědi na
otázky: Kdo jsem? Kam patřím a kam směřuji?...
К tomuto svému rozvoji dítě samovolně tíhne. Ustavičně něco chce,
o něco usiluje. „Dítě se postupně orientuje v tom, kým je, jaké je, co už dokáže
a co ještě ne, co si má o sobě myslet a co si o něm myslí druzí, co je třeba se
sebou dělat, jakou podobu je třeba vtisknout svému životu apod."13 Proto je
nesmírně důležité, aby vychovatel dal prostor pro sebehledání, sebezkoušení,
sebeuplatňování, sebeprosazování dětí.
Závažným problémem rozvoje osobnosti jsou identitní krize. Každý jimi
prochází několikrát za život, např. když dochází ke změnám v postavení
v životě a na člověka doléhají nově otázky po smyslu jeho života a co je třeba
se sebou udělat. Sebepoznání a vědomi vlastní identity výraznou měrou
přispívá к úspěšnému překonání těchto krizí.
Jak už bylo (a bude) mnohokrát řečeno, děti přicházejí na svět s určitými
individuálními potencialitami svého vývoje. V důsledku

určitých

sociálních

podmínek i okolností života se tyto vývojové potenciality realizují různě.
V nepříznivém

prostředí

se

vyvíjí

problematická

osobnost

se

sklony

к nežádoucímu chování. U dětí vyrůstajících v narušeném rodinném prostředí je
větší nebezpečí, že bude mít ve škole potíže, než
v příznivějším prostředí.

12
13

HELUS, Zdeněk: Ditě v osobnostním pojetí sir. 97
HELUS, Zdeněk: Dítě v osobnostním pojetí, str. 94
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dítě, které vyrůstá

V rodinách i ve školách se můžeme setkat se dvěma typy výchovy. První
je typ autoritativní. Vychovatel (učitel či rodič) považuje za SVŮJ úkol všechno
dítě naučit a vychovat z něj kvalitního člověka. Stává se hlavní hybnou silou
vzdělávacího procesu. Samostatné aktivitě dítěte a jeho potřebám není dán
prostor. Dítě pouze pasivně přijímá znalosti a styly chování, které jsou mu
předkládány. Zde vzniká riziko „odosobnění, tzn. omezení perspektivy
jako realizace potencialit, jako kultivace svébytnosti"14.

rozvoje

Druhým stylem je typ

dialogický. Zde se hybnou silou procesu výchovy stává dítě v interakci se
svým vychovatelem. Dítěti jsou nabízeny podněty a události, které mu v jeho
vývoji a rozvoji pomohou. Podstatou je jeho vlastní aktivita. Tento styl je pro
rozvoj osobnosti příznivější, klade však vysoké nároky na vychovatele (rodiče,
učitele). Pokud vychovatel nedokáže tyto nároky naplnit, hrozí, že „dítě ztratí
orientaci svého vývoje a převáží v něm bezcílná, impulzivní chtění, která budou
taktéž vážným nebezpečím pro jeho osobnostní

rozvoj"15.

Na dítě je nutno pohlížet jako na osobnost v procesu jejího vznikání
a rozvoje. Vychovatel musí mít na paměti, že osobnost není jenom výsledkem
vnějších okolností, ale především vyvěrá z vnitřních zdrojů, jež je třeba
respektovat, kterým je ovšem třeba v jejich prosazování napomáhat. Jedním
z hlavních cílů výchovy je pomoci dětem nalézt, pochopit a zvnitřnit si kvalitní
životní hodnoty. Rozhodující je, jak okolí (rodina, škola, vrstevníci, sdílená
společenská morálka, média) staví před dítě to, co je správné, jak prosazuje
respektování pravidel a zásad, kterými je třeba se řídit. Pokud za formu zvolíme
zákazy, tresty a příkazy, stanou se pravidla a zásady čímsi vynuceným. Má-li
však dítě vedle sebe vzory a ideály, které ho podněcují к jejich přijetí
a zvnitřnění, pokud se setkává se situacemi, které mu umožní pochopit, co je
vhodné či výhodné, spíše si pravidla zvnitřní a stanou se nedílnou součástí jeho
života.

Jejich

respektování

bude

vycházet

rozhodnutí.

14
15

HELUS, Zdeněk: Dítě v osobnostním pojetí, str. 93
HELUS, Zdeněk: Dítě v osobnostním pojetí, str. 93
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z pochopení

a

svobodného

4.

Výchova
Hlavním cílem výchovy je dovádět děti к vlastnímu rozumu. To jim

posléze, jako dospělým, umožní převzít za svůj život a své skutky odpovědnost.
Dětství je bohatstvím potencialit růstu a rozvoje. Bohužel z těchto potencialit
vlastních každému dítěti je jich realizována jen část. Výchova a vliv okolí
(rodiny, školy...) totiž mimoděčně vyvolává v dítěti nejrůznější zábrany, bloky
a bariéry. Často se tak stává vypěstováním pocitu strachu ze selhání (namísto
povzbuzování zvídavých aktivit a vlastního experimentování) nebo nesprávným
pochopením tvořivosti a spontaneity jako obtížného chování, které je nutné
trestat. Trvale negativní posuzování, pocit, že u dítěte

nepředpokládáme

úspěch a dobrý výkon, působí dezaktivačně.
Někteří učitelé nebo rodiče se při sledování činnosti a hodnocení žáků
zaměřují především na chyby a selhání. Vzniká tak velké riziko, že se v dětech
vyvine orientace na chybu a snaha vyhnout se neúspěchu. Tento strach tlumí
odvahu zkoušet jiné postupy, experimentovat, zaujímat tvořivé postoje. Obavy
z chyby a snaha vyhnout se neúspěchu také chaotizují učení.
Alternativou orientace na chybu je orientace na rozvoj činnosti, zejména
na pokrok, postup vpřed a úspěch. Žák by měl získat přesvědčení, že chyba je
příležitost ujasnit si, co by si jinak neujasnil. Je to prostředek к odstranění
vlastních nedostatků a dítě se díky ní stává suverénnějším. V kvalitní výchově
by rozhodující význam měl mít přístup jedince ke zkušenostem а к možnostem
aktivně se projevovat. Do popředí se se svým významem dostává podnětnost
prostředí. Pokud dítěti chybí rozmanitost podnětů aktivizujících jeho smysly,
chybí-li impulzy pohánějící dítě к činnostem, je-li omezováno v pohybu, či mu
není umožněno projevování citové blízkosti ve vztazích s lidmi z blízkého okolí,
jinými slovy, nemůže-li dítě aktivně rozvíjet svůj vztah к prostředí, dochází
к jeho deprivaci neboli strádání.
Šíře, intenzita a tempo psychického vývoje lidí je individuálně specifické.
V období

dospívání

dochází

к ohrožení

rozvoje

osobnosti,

když jedinec

nezvládá problémy a své vstupování do dospělosti. V takovém případě může
člověk utíkat do nejrůznějších závislostí (na alkoholu, drogách, sektách,
sledování televize, hazardních hrách...).
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„Pedagog, dbalý své odpovědnosti za osobnostní rozvoj žáka, řídí jeho
aktivitu

tak, aby se jeho

řízení stávalo

podnětem

a nástrojem,

inspirací

16

a nabídnutou metodou samostatného sebeřízení žáka" .

5.

Vliv školy na osobnost dítěte17

V šesti letech dítě nastupuje do základní školy. Je to velká změna
v životě dítěte. Škola se stává součástí jeho života, ovlivňuje ho. Dítě se učí
vyrovnávat se spoustou podmínek a předpokladů. Přijímá mnoho povinností.
Změny nastávají pro celou rodinu, škola svým způsobem odnímá dítě rodičům.
Ti mají jejím prostřednictvím možnost vidět je na pozadí širokého spektra
srovnávání s jinými dětmi. Škola se stává určujícím tématem mnoha dětí a je
tak jimi i rodiči posuzována. Má tak velký vliv na jejich prožívání. Je chápána
jako klíč к budoucnosti. Nelze tedy pochybovat, že má na žáka velký vliv a že
může výrazně (a to pozitivně i negativně) ovlivnit osobnost dítěte.
Vstupem do školy má dítě potřebu obstát. Jeho práce mu přináší radost
z úspěchu a zadostiučinění z dosažených výsledků; uspokojení z činnosti samé
a potěšení z toho, že na ni stačí. Tím se v dítěti přirozeným způsobem
aktivizuje řada cenných vlastností osobnosti jako je soustředěnost, píle, zdravá
ctižádost, odpovědnost za výsledky své práce. Je-li tedy jeho snaha a
pracovitost

podlamována, působí to na dítě silně negativně. Dítě je ve škole

posuzováno podle osobního výkonu, ale bohužel také ve srovnání s ostatními
žáky. Klasická frontální výuka, ústní zkoušení a testy chtě nechtě žáky
srovnávají. Dítě získává ve škole určité postavení související s jeho výkonem.
Toto postavení předjímá žákův výkon a může být i bariérou pro jeho zlepšení.
Opakované

neúspěchy

(např.

je-li

žák

utvrzován

častým

negativním

známkováním) mohou vytvořit syndrom naučené bezmocnosti. Dítě ví, že
stejně nedosáhne dobrého výsledku, pochybuje samo o sobě a přestává se
snažit. Tlak na dobré známky a snaha ve škole uspět (popř. zavděčit se učiteli)
mnohdy odvádí od skutečného zájmu o poznání a jasné orientace na vzdělání.
16
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Dětem mnohdy není dán dostatek prostoru, aby se mohli projevit. Jejich
snaha není oceněna. Dítě, které se snaží „po svém" doplnit, odpovědět, není
pochváleno, ba naopak je mu vytýkán špatný způsob vyjadřování. Tím je
zbavováno odvahy a jistoty. Učitel manipuluje žáka do určitého druhu pasivity.
Utvrzuje ho v jeho podřízenosti. Dítě tak začíná stále znovu. Je považováno ze
hloupé a odkázané za vědění druhého. Přivyká nesamostatnosti a své
neschopnosti. Nerespektování jeho kompetencí mu znesnadňuje postoj ke
zvládání nových věcí. Je ochuzováno o možnost vyvíjet se od toho, v čem si
připadá kompetentní, k tomu, co sice ještě neumí, ale umět chce. Tento přístup
způsobuje, že mnozí žáci neuplatňují ve škole svou individualitu a ničím к
vyučování nepřispívají. Naopak s nedůvěrou se uzavírají svému školnímu okolí,
bojí se jej, ztrácí potřebu do něho vrůstat. Místo školní kooperace vzdělávání
vytěsňují a vytvářejí si obranné mechanismy. Významná oblast možností
rozvoje osobnosti tím zůstává nevyužita. Žákovo prožívání školy a jeho
postavení v ní může mít větší vliv na školní úspěšnost než např. inteligence,
talent či schopnosti. Úzkost může v dětech vytvářet bariéru ve vztahu ke
vzdělávání.
Škola má také tendence blokovat potřeby žáků navzájem si pomáhat,
kooperovat. Škola trestá napovídání, opisování, apod., ale vesměs nenabízí
legitimní možnost na prožívání vzájemné solidarity. Tendence dětí к nějaké
sounáležitost se tak mohou realizovat jedině mimo vyučování.
Školní úspěšnost má také vliv na postavení dítěte v rodině. Pokud kladou
rodiče příliš velký důraz na neúspěchy jejich potomka při vzdělávání, dítě se
dostává do trvalého stresu. Zejména pokud rodiče reagují na školní neúspěchy
„odpíráním lásky" či zavrhováním (zklamal jsi mne, jsi nepolepšitelný, nic
nedokážeš...). Pocit, že neuspokojují vysoké nároky rodičů, učitelů nebo své,
ústí buď v rezignaci, nebo je naopak kompenzován popíráním smyslu školy,
vzdělání a sociálního přizpůsobení. Silný pocit neúspěchu může dítě přivést do
vlivu party, kde má možnost vybudovat si nové postavení „mezi svými".
Naopak u žáků úspěšných může jejich opakovaný úspěch vést к pocitu,
že jsou nejlepší, že si se vším poradí a vše zvládnou. Při změně prostředí
17
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(např. přechod na střední školu, zaměstnání) náhle zjišťují, že existuje celá
řada lidí lepších než jsou oni sami, že ne zdaleka se všemi problémy se dokáží
vypořádat. Ztrácejí pocit pevné půdy pod nohama, nedokáží se s novou situací
vyrovnat. To u nich vede ke stresu, pocitu zklamání, neschopnosti a opět může
vyústit změnou postoje ke škole či sounáležitosti s partami.
Je na učiteli, aby těmto situacím zabránil, aby odstranil problémy, к nimž
může systém výuky na školách směřovat, a aby podnítil co nejlepší rozvoj
osobnosti dítěte. Důležitým úkolem pedagogů je působit na rozvoj vnitřní
motivace dětí. Děti by neměly být к činnosti popoháněni touhou po odměnách
jako jsou např. sladkosti, peníze či sledování televize, ve škole potom dobrá
známka či pochvala. Tato motivace je vztahována na krátký časový úsek. Děti
к výkonu pohání touha po hmotné odměně či nějaké výhodě. Učitel by měl dítě
motivovat к dlouhodobým cílům jako je zkvalitnění vlastní osobnosti, rozvoj
schopností,

větší

rozsah

možností

něco

dokázat,

větší

samostatnost,

odpovědnost... Kupříkladu při výuce písmen by dítěti mělo být hlavní motivací
to, že bude moci číst v knize, která ho zajímá. Děti, které mají motivaci na
dlouhodobé cíle, bývají ve škole zpravidla výkonnější, jsou aktivnější a více se
zajímají o učení. Více se orientují na dnes tolik potřebné celoživotní vzdělávání.
Nezbytné je, aby učitel poskytl dětem možnost uplatnit své schopnosti,
vytvořil škálu možností, aby dítě mohlo uplatnit svou zdatnost, využívat svou
zkušenost a už dosažené vzdělání, dát mu prostor, aby mohlo vyjadřovat svou
individualitu. To je důležitou podmínkou vývoje osobnosti dítěte ve školním
prostředí. Dítě by nemělo být objektem pedagogického snažení, jahož cílem je
jeho formování do podoby určované okolní společností tak, jak to odpovídá
běžným zvyklostem. Škola není továrna, kde jsou vytvářeny určité požadované
charakteristiky žáků, a kdy jsou hlavním produktem prospěch, znalosti, návyky
a dovednosti. Je třeba především uznávat to, co vyvěrá z dítěte samého, jaké
potřeby jsou mu vlastní a jak svými projevy uplatňuje svoji osobnost. Pokud
bude učitel po dítěti vyžadovat, aby bravurně zvládalo systém školy a způsoby
výuky, a nedá mu prostor využít získané schopnosti v praxi, může se stát, že se
žáci přizpůsobí podmínkám školního vyučování natolik, že budou mít potíže
orientovat se tvořivě a aktivně v reálných životních situacích. Učitel nesmí ale
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ani přehánět pozornost věnovanou dítěti. Přílišné rozptylování jinými aktivitami
a přílišnými ohledy

odvádí

dítě od vyučování

a od

možnosti

získávání

potřebných kompetencí. Důraz má být kladen na aktivitu dítěte. A pokud se
učiteli podaří provázat vyučovanou látku s tím, co již žáci vědí, či s tím, co je
zajímá, co považují za důležité a smysluplné, potom přechází školní výuka
v sebevzdělávání, které se opírá o silnou vnitřní motivaci a má šanci přetrvat i
do pozdního věku. Škola se tak stane prostředím, které dokáže získávat mladé
lidi pro náročnější a celoživotní vzdělávání.

6.

Vliv současné doby na osobnost dítěte

V průběhu staletí a zejména v posledních desetiletích se změnily životní
podmínky současných dětí. Vyvstává otázka, zda se nezměnilo i samo dítě, zda
jeho dětství není jiné, než bylo dříve. Obvyklá tradiční rodina je na ústupu.
Výrazně se liší vzdělanostní úroveň rodičů i jejich majetkové poměry, výchovné
styly a možnosti využívání mimoškolních vzdělávacích příležitostí. Děti se rodí
do nemanželských vztahů nebo se jejich rodiče rozvádějí. Rodiče mají stále
méně času či chuti se dětem věnovat. Namísto aby si s nimi povídali, raději jim
pustí video, televizi... Děti se cítí osamělé, a tak si vyhledávají jiné vazby.
(Již děti předškolního věku mohou trpět chorobnou závislostí na televizi!) Děti
emocionálně strádají, chybí jim citové zázemí a pocit porozumění.

MÉDIA 18
Jedním z významných faktorů ovlivňujících životy lidí se stala média.
Média přinášejí dalekosáhlé obohacení života. Učení podporované počítači
otevírá nové možnosti vzdělávání. Informace jsou daleko dostupnější než jak
tomu bylo dříve.
Přílišné zahlcení médii však s sebou přináší řadu problémů. Média
působí jednosměrně,

neumožňují

přímou zpětnou

vazbu.

Média

mohou

oslabovat vnímavost pro to, co je skutečné a co se nás přímo dotýká. Mohou za
18
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jistých okolností ohrožovat osobnost dítěte. Zejména multimédia, která masivně
ovlivňují děti a mládež, neboť se stávají hlavní náplní jejich dne. Ovlivňují jejích
zájmy, způsoby chování, hodnotové systémy i názory a postoje. Nabízejí dětem
к identifikaci špatné vzory. Děti ztrácejí citlivost к násilí, mnohdy se v nich také
utváří odhodlání projevit vlastní agresi. Média také ovlivňují osobnostní kvality
dětí jako je schopnost koncentrace, smysl pro realitu, schopnost empatie či
solidaritu. Dětské pořady jsou založeny na dramatických dějových zvratech.
Intervaly mezi těmito zvraty jsou krátké, mnohdy okolo 35 vteřin. Je-li dítě
častěji vystaveno vlivům takovýchto pořadů, dochází ke ztrátě způsobilosti
koncentrovat se na události postrádají dramatické zvraty. Problémem pak pro
ně je soustředit se na školní výuku 19 či nějakou dlouhodobou činnost. Média
umožňují únik od reality. Přispívají к překonávání dočasných problémů deprese.
Nenabízejí ale žádná řešení reálných problémů.

REKLAMA
Děti jsou vystaveny vlivu reklamy a nabídek trhu. Často pak od těchto
nabídek odvozují hodnoty svého života. Pokud rodina a škola nevybaví dítě
kvalitnějšími hodnotovými orientacemi, stává se pro dítě určujícím majetek,
značka či sláva. Hlavním cílem reklamy je vytvoření iluze, že volba správného
produktu či služby pomůže spotřebiteli vyřešit podstatné problémy. Reklama se
nesnaží prodat jen výrobek, ale celkový životní styl. Pro děti, které nemají
dostatečné hodnotově orientované zázemí se pod vlivem reklam snadno stávají
materiální předměty hlavní hodnotou jejich života, protože je mohou (vždyť
reklama to tak říká) posunout do jiné společenské skupiny, poskytnou jim jiný
image a získají jim respekt okolí. Vliv reklamy již zašel tak daleko, že se tyto
mylné informace stávají ve společnosti dětí (i některých méně vyspělých
dospělých jedinců) skutečností, a ten, kdo není majitelem nejnovější hračky,
správného značkového oblečení či nepije správný nápoj, stává se outsiderem
a je kolektivem odmítán. Podíváme-li se do některé třídy ZŠ, uvidíme, že je
„rozdělena" na skupinu kvalitně oblečených dětí bohatých rodičů a méně

19

„Většina psychologů a psychiatrů se domnívá, že násilnické filmy mají škodlivé účinky a to nejvíce do
12 let a častěji и chlapců. Zapříčiňují agresivitu, prohlubují chováni podle stereotypních roli, mají
negativní vliv na výsledky ve škole." K.UNCZIK, Michael: Základy masové komunikace.
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kvalitně oblečenou skupinu dětí rodičů z sociálně slabší skupiny. Vlivem rodiny
a blízkého okolí mají tyto děti i podobné zájmy a názory. Ve středu třídy
zůstávají děti ze střední sociální vrstvy, ale nepříliš bohatých rodičů (např. děti
učitelů). Reklama určitým způsobem reprezentuje klíčové prvky doby či kultury.

VLIV RODIČŮ
Mnozí rodiče chtějí skrze své dítě realizovat to, o co sami usilovali, ale
nepodařilo se jim to. Zpravidla je to vyšší vzdělání, postavení, uznání, vysoké
příjmy a bohatství. Některé dětí potom vynakládají velké úsilí, aby vyhověly
aspiracím, jež do nich rodiče vkládají. Pokud selžou, mají pocity prohřešku a
těžce to snášejí. Jiné děti se naopak bouří nátlaku rodičů a odmítají stát se
nástrojem jejich cílů. Takto vzniklé výchovné situace, mohou vést к újmám na
osobnosti dítěte.
Druhou stránkou problému je vlastní seberealizace rodičů. Ti chtějí
dosáhnout vlastního úspěchu, budují si kariéru a rodinu odsouvají až na druhé
místo. Nemají čas na výchovu dětí. Ti nedostatkem zájmu a péče strádají a
opět u nich dochází к poruchám osobnosti a duševního rozvoje.
Zahlceni opičí láskou mají někteří rodiče tendence vždycky dítěti
vyhovět, dát mu za pravdu, postupovat, jak si žádá. Tím však znemožňují
dětem naučit nést za své činy odpovědnost, přiznat svůj omyl či nedostatek, dát
také za pravdu druhým, překonat samo sebe, nepoddávat se rozmarům
a vynakládat úsilí pro dosažení svých cílů.

POHLED VEŘEJNOSTI NA DĚTI A MLÁDEŽ
V poslední době jsou postoje veřejnosti vůči dospívajícím více radikální stále více lidí sdílí názor, že děti a mládež jsou agresivní, hulvátští, nebezpeční
a drzí. Pravdou je, že se stále více setkáváme s dětmi, které si příliš nelámou
hlavu svým chováním na veřejnosti. Vlivem výchovy a médií nemají pochopení
pro fyzickou bolest ani psychické utrpení. Své vlastní komplexy si léčí na
slabších kamarádech. Měli bychom si ale uvědomit, že nevhodné chování
a agresivita poutají daleko více naši pozornost než klid a vyrovnanost. Hodné
děti zůstávají nepovšimnuty (kdo by si jich všímal, v dnešní hektické době, když
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s nimi není problém?). Společnost tak vnímá hlavně problémové děti, podle
nich posuzuje všechny...

Snaží se odhalovat především to

nebezpečné

a negativní, zatímco pozitivní projevy mládeže bere spíše s nedůvěrou Jejich
názor pak předjímá jejich chování vůči mládeži -

jako к nevychovaným

„frackům". Předjímání jejich negativního chování nutně vyvolává u dětí další
agresi a vzniká začarovaný kruh...
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III.

KAPITOLA

PEDAGOGIKA MARIE MONTESSORI A JEJÍ PRINCIPY

1.

Maria Montessori a její pedagogika
Maria Montessori vypracovala metodu výchovy dětí, která si klade za

úkol

pomocí

speciálně

vytvořených

pomůcek,

vhodného

prostředí

a individuálního přístupu přirozeným způsobem rozvíjet dítě. Tento rozvoj se
odehrává jak v oblasti vědomostí a schopností, tak také v oblasti osobnosti,
chování a postojů dítěte. Montessori pedagogika je založena na svobodě volby
a na připraveném prostředí.

1.1

Marie Montessori
Kdo byla Maria Montessori? Jakým způsobem žila? Jak se její životní

zkušenosti promítly do její pedagogiky?
Maria Montessori se narodila v italské Chiravelle 31. srpna 1870. Její
otec Alessandro, zaměřený spíše maloměšťácky, byl finančním úředníkem.
Výrazný vliv na rozvoj Marie měla její matka Renilde, která pocházela z bohaté
a slavné rodiny, byla velmi vzdělaná a otevřená změnám ve společnosti. Matka
vedla Marii к sebekázni, ale také pomoci druhým lidem.
Maria

byla

velmi

sebevědomá,

měla

pevnou

vůli

a

silný

pocit

zodpovědnosti. Právě tyto vlastnosti byly velmi důležité při jejích studiích.
Montessori absolvovala střední přírodovědecko - technickou školu. Vzhledem
к tomu, že škola byla zaměřená především na paměťové učení, nabízí se zde
otázka, zda již v této době se začala v Mariině mysli rodit myšlenka na změnu
pedagogického myšlení? Vždyť člověka takových osobních kvalit, kterými
Montessori nepochybně oplývala (nelze pochybovat o její energii, průbojnosti
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ani odvaze!), nemohlo uspokojovat učení bez aktivity, bez pochopení iátky,
nebo bez vlastních výzkumů!
Poté Maria studovala čtyři roky moderní jazyky a komerční předměty,
aby po skončení těchto studií nastoupila na lékařskou fakultu a po jejím
úspěšném absolvování v roce 1894 se stala lékařkou - ženou v Itálii!
Do

povědomí

však

nevstoupila

jako

lékařka,

ale

jako

reformní

pedagožka. Proč se Maria Montessori odpoutala od lékařské kariéry a začala
se věnovat pedagogice? Kdy vůbec došlo ke zvratu v jejím chápání vyučování?
Montessori

silně

vnímala

dvě

sociální

třídy:

děti

a

nemocné.

Uvědomovala si, jak zoufale jsou děti zanedbávány a nepochopeny dospělými.
Montessori v nich viděla naději pro budoucnost! A soucítila s nemocnými, jež
sami cítí více než ostatní, ale ztrácejí svoji osobní důstojnost a pro okolí
přestávají existovat...
Krátce po studiích se zabývala vzděláváním mentálně postižených dětí,
pracovala jako asistentka na psychiatrické klinice v Římě. Mentálně postižené
dítě se pro Montessori stává jakýmsi mostem mezi lékařstvím a pedagogikou.
Montessori vytváří pro postižené děti novou pedagogickou koncepci v níž
vychází

z vývojové

psychologie.

Se

svojí

metodou

dosahuje

výborných

výsledků a v její hlavně se rodí nová, osudová myšlenka: Pokud postižené děti
dosahují výrazných pokroků, jak by si teprve museli vést pod správným
vedením zdravé děti?! V roce 1907 zakládá Maria Montessori v Římě první
Dům dětí, kde svoji pedagogiku aplikuje na normální děti. Dosahuje vynikajících
výsledků a její metoda se začíná šířit do celého světa. Od roku 1911 přestává
pracovat jako lékařka a věnuje se výhradně výchově dětí.
Maria

Montessori vstoupila do povědomí

široké veřejnosti v Itálii

i v zahraničí. Roku 1922 byla jmenována v Itálii vrchní školní inšpektorkou.
V zahraničí organizovala vzdělávací kurzy pro učitele. S její prací jí pomáhal
syn

Mário

(1898-1982).

Společně

zakládají

v roce

1929

mezinárodní

montessoriovskou společnost AMI (Association Montessori Internationale), jejíž
sídlo je dnes v Amsterodamu. Úkolem této organizace je řídit spolupráci
národních montessoriovských sdružení a organizovat vzdělávací kurzy. Roku
1950 se Montessori stává nositelkou Nobelovy ceny míru. O své metodě
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napsala řadu publikací. Zemřela 6. května 1952 v nizozemském Noordwijku.
Nápis na jejím hrobě říká: „Prosím, milé děti, všechny vy, které můžete, budujte
se mnou mír na celém světě." Po smrti Marie Montessori pokračoval v jejím
odkazu Mário se svojí dcerou Renaldine. Ta stojí v čele AMI dnes.

1.2

Vznik montessori pedagogiky
Proč dosáhla montessori pedagogika takového rozmachu? Jak vůbec

došlo ke vzniku této pedagogické koncepce? Proč dosahovala

takových

výsledků? Maria Montessori začala nejprve pracovat s mentálně postiženými
dětmi. Své experimenty ve výchově realizovala v Římě mezi léty 1899 - 1901.
Při této práci vycházela z poznatků Jeana Itarda a Edwarda Seguina. Pomocí
speciálně upravených a nově vyrobených učebních pomůcek se Montessori
snažila rozvíjet schopnosti postižených dětí. Tyto pomůcky se ukázaly jako
ohromná pomoc, ovšem jen pro toho, kdo je uměl správně používat. Díky
speciálním pomůckám a individuálnímu přístupu dokázala Montessori naučit
některé postižené děti číst a psát, a dokonce je připravila ke zkouškám na
základní škole pro normální děti, kde uspěly. Přesto se ale nakonec Montessori
rozhodla věnovat vzdělávání „zdravých" dětí. Uvědomovala si, jak špatný je
přístup к rozvíjení normálních dětí. A pokud dokázaly mentálně zaostalé děti
dosáhnou takových výsledků díky jinému přístupu, jak by se asi rozvíjely zdravé
děti? Montessori si uvědomuje široké spektrum využití svých metod.
Výchově „normálních" dětí se Montessori začala věnovat po roce 1906,
kdy jí bylo nabídnuto, aby se ujala organizace mateřských školek ve čtvrti San
Lorenzo v Římě. Jednalo se o čtvrť, kde žily mimo jiné nezaměstnaní dělníci,
žebráci, prostitutky, atd. Zřízení školek si kladlo za cíl pozvednout tuto čtvrť,
zlepšit životní úroveň zde žijících lidí. První školka byla otevřena 6. ledna 1907
na Via dei Marši 53. Tento typ školek byl nazván Casa dei Bambini (Dům dětí)
a Maria Montessori se zde stala ředitelkou. Místem školy se stala jedna
místnost v činžovním domě, kde děti žily. „Tehdy jsem viděla pohromadě
než 50 zanedbávaných
nevzdělané

dětí. Byly bojácně,

a nevychované.

Nedokázaly

ustrašené

pochodovat

a neobratné,
v zástupu

více
zjevně

a učitelka

musela každému z nich zvlášť pomoci chytit se za halenku dítěte před ním, aby
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byly schopny jít v řadě za sebou. Plakaly a zdálo se, že se bojí úplně všeho přítomných

hostů, stromečku

sladkosti i odpovídat

i ozdob, které na něm visely. Odmítaly

na otázky. Řada návštěvnic, po shlédnutí

dojemné

dárky,
scény

prohlásila,

že by se musel stát zázrak, aby bylo vůbec možné tyto děti vychovat

a něčemu

naučit a projevila

20

letech.."

v dalších

První

domy

přání setkat se s těmito dětmi po roce či dvou

dětí dosahovaly

letech neopakovaly.

Důvod

překvapivých

výsledků,

které

se

byl ten, že děti pocházely z rodin

negramotných rodičů, nedostávalo se jim dříve žádného vzdělání a nebyly
ovlivněny ani výukou na běžných základních školách. Vzniklo tak neutrální
prostředí, kde se mohly děti rozvíjet, aniž by byly ovlivňovány jinými výchovnými
zásahy.
Metoda Montessori dosahovala ohromných úspěchů. Přesto měla v Itálii
řadu odpůrců. Záhy se však tato metoda rozšířila také do zahraničí. Maria
Montessori pořádala školící kurzy např. ve Španělsku, Indii, Velké Británii
a Nizozemí.

2.

Základní principy pedagogiky Marie Montessori

Na jakých principech založila Maria Montessori svoji pedagogiku? Co
bylo těžištěm její práce? Z čeho vycházela a kam se snažila dospět? Jak
dokázala vytvořit vzdělávací koncepci, která neztrácí svoji platnost ani po sto
letech?
Montessori pedagogika má tři základní principy: prostředí, samostatné
jednání dětí a respekt vůči osobnosti dítěte. Individuální rozvoj každého dítěte
je založen na jeho senzitivních fázích (obdobích zvýšené vnímavosti). Pro
optimální rozvoj jednotlivých dovedností je potřeba vhodný pracovní materiál.
Maria Montessori si didaktický materiál vytvářela sama na základě zkušeností a
práce s dětmi. Ani učitel nemá v montessoriovské pedagogice stejnou úlohu
jako učitel v klasických školách. Pracuje zde spíše jako „partner" dětí, jehož
hlavním úkolem je pomoci dětem v jejich samostatném rozvoji.
20

MONTESSORI, Maria: Objevování dítěte, str. 28-29.
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2.1

Osobnost dítěte
Hlavní rozdíl pedagogiky Marie Montessori, oproti ostatním, běžným

pedagogickým směrům té doby, je v pohledu na dítě. Jak tedy Montessori
pohlíží na dítě a jaký má tento pohled vliv na její pedagogiku? V Casa dei
Bambini není dítě vnímáno jako nehotový člověk, který je hloupý a musí být
veden a formován. Dítě podle Montessori má v sobě již od narození zárodky
své osobnosti, svoji individualitu, ohromný potenciál, který se vývojem dostává
na povrch a nějakým způsobem se projevuje. Nelze se na děti dívat, jako by
v sobě nesly zmenšené vlastnosti dospělého člověka (jak se až dosud dělo!),
v každém roste jeho vlastní život. „Když přijde na svět nový jedinec, má v sobě
záhadné vodící síly, které se stanou zdrojem jeho práce, povahy i adaptace na
prostředí.

V duši dítěte je skryto neproniknutelné

zjevuje tak, jak postupuje jeho vývoji

tajemství, které se postupně

Žádná výchova tedy neovlivní to, jaký

člověk bude. Jak jej tedy ale můžeme formovat? Je to vůbec možné? Jaký je
smysl výchovy člověka, který se narodil s nějakým potenciálem, jež nelze, a ani
není žádoucí, měnit?!
Vhodná výchova je ale důležitá: aby dítě správně rozvíjelo svůj potenciál,
aby mohlo formovat svoji osobnost v souladu se svojí individualitou, se svými
potřebami tak, aby byl jeho vývoj optimální. V montessoriovské pedagogice je
kladen důraz na svobodné prostředí, neboť jen v takovém prostředí by se měla
dětská psychika rozvíjet a projevovat. Každé dítě má svůj vlastní rozvojový plán
a své vlastní tempo. Rozvoj dítěte by neměl řídit dospělý ale dítě, neboť jen ono
zná svůj vnitřní program. Úloha dospělého spočívá v pomoci dítěti respektovat
jeho přirozené potřeby a rozvíjet je v souladu s vnitřním plánem dítěte. „A
jestliže

má dítě v sobě klíč ke své vlastní osobnosti, jestliže

rozvoje

a pravidla,

pravděpodobně

která je nutno respektovat,

nesmírně

jemný

mechanismus,

nevhodnými intervencemi zhatit jeho práci'

21
22

MONTESSORI, Maria: Tajuplné dětství, str. 19
MONTESSORI, Maria: Tajuplné dětství, str. 27
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má svůj plán

pak toto všechno je
a

dospělý

může

velmi
svými

Dětství je z hlediska rozvojových možností nejbohatším obdobím v životě
člověka. Proto by mělo být maximálně využito к výchově a vzdělávání.
Promrhání tohoto období se již nedá později napravit. Do šesti let dítěte se
zakládá a formuje jeho intelekt i jeho osobnost. Každý osobnostní rys vytvořený
v dětství zůstává fixovaný po zbytek života. Co si jednou dítě „zvnitřní", zůstává
součástí jeho osobnosti navždy.
Chceme-li osobnosti dítěte poskytnout co nejlepší možnost se rozvíjet,
musíme mu nabídnout odpovídající typ vzdělávání. Hlavním cílem pedagogiky
Montessori je umožnit každému z dětí, aby využilo v maximální míře svých
možností

a

svého

potenciálu.

Montessori

pomocí

speciálních

učebních

pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte.
Pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.
Dítě postupně rozvíjí svůj rozum jemu přirozenou formou.
Jedním

ze

základních

předpokladů

úspěšného

rozvoje

dítěte

je

schopnost soustředění. Na ní spočívá základ osobnosti dítěte a od ní se
odvíjející sociální chování. Dítě musí přijít na to, jak se soustředit, a k tomu
potřebuje nalézat ve svém okolí předměty, na které je možno soustředění
vázat. To jen dokazuje důležitost prostředí. Dítě si instinktivně vybírá věc, která
mu pomáhá v rozvoji.
Správně vedenému dítěti je nutno také ukazovat další možnosti uplatnění
získaných schopností a napomáhat tak v dalším rozvoji jeho osobnosti. Proto
by měly školy svým přístupem zajišťovat svobodný a spontánní rozvoj dítěte a
formování jeho osobnosti správným směrem. Aby se dítě rozvíjelo, potřebuje
také dostat příležitost překonávat obtíže a získat nové zkušenosti. Dítě si
během svého vývoje vytváří vlastnosti odpovídající podmínkám, v nichž se
nalézá. Vývoj dítěte spočívá v neustálém rozvíjení vztahů mezi ním a jeho
okolím.
Způsob práce v prostředí Montessori umožňuje dětem lépe a přirozeněji
vyrůstat v samostatně uvažující bytosti, více přemýšlet, diskutovat, projevit svůj
názor. Podle Marie Montessori vzdělávání znamená sebeutváření, objevování
sama

sebe,

seberealizaci,

schopnost

samostatného

učení,

schopnost

celoživotního učení, schopnost pracovat v týmu. Při této metodě se probouzí
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u dětí smysl pro vlastní důstojnost, pocit sebeodpovědnosti,

sebedůvěry

a rovnocennosti. Dítě se stává při činnosti hloubavým a pozorným. Tříbí si
schopnost rozlišovat i nepatrné detaily a učí se rozeznávat drobné rozdíly.
Získá schopnost koncentrace, výdrž, přesnost, smysl pro pořádek, schopnost
řídit sama sebe. Naučí se brát vážně své vlastní schopnosti a odhadnout sebe
sama, což vede к sebejistotě, zdravému sebevědomí a ke spokojenosti sama
se sebou.

2.2

Samostatné jednání dětí, svoboda volby
Pokud budeme chápat svobodu ve smyslu „nechat děti dělat, co se jim

zlíbí," dobrých výsledků

nedosáhneme.

Pokud pochopíme

svobodu jako

možnost volby a zajistíme kvalitní nabídky, ze kterých je možno volit a které
uspokojí potřeby dítěte, budou výsledky velké.
Dítěte má právo na svobodný rozvoj. Pedagogické

úsilí by mělo

směřovat к cíli pomoci dítěti rozvíjet se ve svobodnou osobnost na základě
samostatnosti a vlastní činnosti. Rozvoj osobnosti je založen na tom, že
ponecháme dítěti možnost aktivně jednat. Vlastní aktivní účast dítěte je v jeho
rozvoji stěžejní. Montessori se snaží dítě osvobodit od veškerého tlaku. Dětem
musí být dána možnost jednat samy za sebe. Činnosti, které děti vykonávají, si
samy

volí.

Nejsou jim

zadávány

žádné

úkoly.

Děti

jednají

svobodně

a samostatně. „Rozhodující je svobodná volba a rozhodnutí zacházet s věcmi,
stejně jako pochopení

toho, že existují zákonitosti

v zacházení

s nimi.,<23 Být

svobodný znamená v pojetí M. Montessori být nezávislý a samostatný. A právě
výchova má pomoci dětem stát se samostatnými. Dětská aktivita a spontánnost
je základem. „Jen dítě ví, co je nutné pro jeho vývoj, a vnucené

zaměstnání

naopak ruší jeho rozvíjení a jeho rovnováhu. '2A

2.3

Senzitivní období (období zvýšené vnímavosti)
„Období

zvýšené

vnímavosti jsou

ohraničené

úseky v životě

jedince,

zejména v jeho raném věku, kdy do popředí vystupuje nějaký zvláštní specifický
23

RÝDL, Karel: Principy а pojmy pedagogiky Marie Montessori, str. 28
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1. pol. 20. stol., str. 10

sklon. Jedná se o určitou přechodnou
nějakého jednotlivého
ona zvýšená

rysu. Jakmile je tento rys nebo povahový prvek získán,

citlivost se ztrácí. Každá specifická

stvoření je tak získávána
probuzeného

vlastnost omezenou na dobu získávání

potenciálu.

pomocí

vlastnost nějakého

určitého pomíjivého

Pokud se nepodaří

impulsu

těchto impulsů

či

živého
dočasně

využít,

dojde

25

к jejich znecitlivění a vyhasnutí. "

Senzitivní fáze neboli období zvýšené vnímavosti je jakási zvláštní síla,
která

umožňuje

dítěti,

navázat

kontakt

s okolním

světem

mimořádně

intenzivním způsobem. Senzitivní fáze jsou tedy období v životě jedince, kdy
má předpoklady naučit se něčemu novému. Dítěti je vlastní určitá zvýšená
vnímavost, která ho vede к vyloženému absorbování všeho, co ho obklopuje.
Učení je v tomto období snadné, vše se děje přirozeně a s nadšením ze strany
dětí. Ty pracují na zdokonalení nějakého poznatku bez únavy a opakovaně.
Dokáží ve velmi soustředit. Toto učení je zcela přirozené, přichází samo a dítě
nestojí žádnou námahu. Pokud je období správně využito, dítě získá nové
velice silné zkušenosti. Teprve když je cíle dosaženo, dostavuje se únava a
nezájmem.
Teprve je-li jedna senzitivní fáze vyčerpána, vzplane další. Pokud období
zvýšené vnímavosti vyhasne, získání dalších poznatků a vědomostí je možné
jen na základě rozumového myšlení a velkého volního úsilí. Dítě nikdy
nedosáhne v dané oblasti takové dokonalosti, jaké by dosáhlo, kdyby došlo
к využití senzitivního období pro daný jev. Snad nejtypičtějším příkladem
„vstřebávání" poznatků pomocí senzitivních fází jsou jazyky. Dítě do sebe
absorbuje jazyk, kterým hovoří jeho matka a blízké okolí. Tento jazyk se pro něj
stává mateřským. Pro dítě je přirozené tímto jazykem mluvit - к rozvoji došlo
v období jeho senzitivní fáze pro tuto schopnost. Když později přijde do školy
a učí se cizím jazykům, jde mu to zvolna a s různými výkony. Vynakládá na
jejich zvládnutí mnoho energie, a když je nakonec zvládne, nikdy nebude mluvit
jako rodilý mluvčí - dítě se uči jazyk mimo senzitivní fázi. Kdyby v jeho útlém
věku na něj bylo mluveno cizím jazykem (např. jeden z rodičů by byl jiné
národnosti než druhý), byla by senzitivní fáze využita a dítě by plynule

23

MONTESSORI, Maria: Tajuplné dětství, str. 28-29
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používalo oba jazyky. Nejedná se však pouze o jazyk mluvený. Využitím
senzitivního období se může dítě velice snadno a lehce naučit také číst a
psát! 26
Každé dítě má různá období zvýšené vnímavosti v jiném věku. Právě
proto je třeba nechat dítěti možnost svobodné volby jeho činnosti a tím pádem i
rozvoje. V období každé senzitivní fáze dítě projevuje požadavek získat určité
vědomosti. Je na učiteli toto období rozpoznat a poskytnout dítěti vhodné
prostředí a dostatek pomůcek pro rozvoj dané vědomosti nebo poznatků.
Dětství bývá provázeno častými návaly zlosti. Tyto návaly v obdobích
zvýšené vnímavosti jsou vnějšími projevy nějaké neuspokojené potřeby. Je-li
daná potřeba uspokojena, zlost mizí. Má-li dítě návaly zlosti, musí dospělý
pátrat po příčinách tohoto chování.
Kupříkladu v prvním roce života existuje období, v němž je dítě nesmírně
citlivé na pořádek. Nepořádek, předměty, které nejsou uloženy na svém místě
či jsou používány к jiným účelům, změna ve věcech, které mají svůj zavedený
řád, to všechno může být překážkou duševního rozvoje dítěte a může způsobit
různé úchylky. Logická uspořádanost okolí je jednou z životních potřeb dítěte,
a je-li uspokojena, dává mu pocit štěstí a spokojenosti. Pořádek umožňuje dítěti
orientovat se v okolním světě. „Správně uspořádané
psychiku

takové, v kterém se člověk může pohybovat

okolí je pro

lidskou

se zavřenýma

očima,

a když cokoli hledá, stačí jen natáhnout ruku. Takové prostředí je nezbytné pro
štěstí a klid duše'27.

2.4

Prostředí
Maria Montessori chce umožnit dětem přirozený rozvoj. Za důležité pro

spontánní a zdravý vývoj považuje vhodné prostředí a speciálně konstruované
pomůcky odpovídající potřebám dětí. Cílem je vytvořit prostředí, kde bude dítě
moci uplatnit svoji přirozenost a individualitu. Proč je právě prostředí tak
důležité? „I bez našeho prostředí

si dítě může osvojit poznání

světa; ale

prostředí pomáhá dítěti dospět к hlubokému soustředění, které je pro jeho vývoj

26
27

více: MONTESSORI, Maria: Objevováni dítěte, str. 118-151
MONTESSORI, Maria: Tajuplné dětství, str. 38
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člověka životně nutným."26 Pokud dítě nemá vhodné prostředí umožňující jeho
seberealizací, jeho psychika se nevyvíjí tak jak má, a dochází к jejímu
pokřivení. Dítě pak snadno podléhá rozmarům a má potíže se socializovat.
Růst a vývoj dítěte je založen na neustálém vytváření vztahů mezi ním
a jeho okolím. Přirozený rozvoj jeho osobnosti vzniká tak, že dítě postupně
získává nezávislost na dospělých. Dítě proto potřebuje prostor pro svou činnost
a podnikavost, potřebuje dostat příležitost, aby mohlo překonávat obtíže
a získat nové zkušenosti. Učí se hledat vlastní cestu, nalézat řešení. To je
umožněno vhodným prostředím, ve kterém nalézá prostředky nezbytné pro
rozvíjení svých jednotlivých psychických i fyzických funkcí.
Rozvoj osobnosti dítěte je založen na jeho aktivitě. Prostředí proto musí
být bohaté na podněty, aby dítě motivovalo к činnosti a vybízelo ke zkoumání
různých věcí.
Interakce s prostředím je podmínkou pro kvalitní rozvoj osobnosti.
Psychika dítěte se formuje již od nejútlejšího věku. Je tedy důležité,
abychom již od

počátku života připravili pro dítě prostředí co nejzajímavější

a nejpřitažlivější. Škola by pak měla pokračovat a uspořádáním a zařízením co
nejvíce usnadnit dětem jejich rozvoj a vzdělávání.
Montessori

zařídila

třídu

tak,

aby

dětem

co

nejvíce

vyhovovala.

Odstranila klasický velký a těžký nábytek a nahradila ho jiným, vyrobeným
dětem „na míru". Stolečky i židličky jsou malé a lehké, aby je děti samy mohly
přenášet. Všechny pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně všechny děti dosáhly.
Třída je barevně vyzdobena, uspořádání lavic není klasické jako v běžné škole,
ale stolečky jsou rozmístěny tak, aby umožňovaly samostatnou práci, práci ve
dvojicích i ve skupinkách, či odpočinek. Učebny jsou světlé a vzdušné. Na
oknech je

množství

květin. Ve třídě je

množství

speciálních

pomůcek

(didaktický materiál), díky kterým se může dítě snadno rozvíjet.

2.5

Didaktický materiál
Maria Montessori si pro rozvoj dětí vytvořila vlastní specifický materiál.

Tento materiál byl vytvářen na základě praxe s činností dětí. Na počátku své
28

SINGULE, František; RÝDL, Karel: Pedagogické

proudy

-35-

1. pol. 20. stol., str. 11

]

práce

měla

M. Montessori

i řadu jiných

pomůcek,

ze

kterých ale

děti

upřednostňovaly pouze některé a s jinými vůbec nepracovaly. Na základě
výběru pomůcek samotnými dětmi Montessori ty nepoužívané

odstranila.

Základním principem materiálu je, aby vždy zdůraznil pouze jednu konkrétní
vlastnost (např. slouží-li pomůcky к rozpoznávání barev, jsou vyrobeny ze
stejného materiálu a mají totožný tvar...) Každý materiál v sobě obsahuje
nějakou dovednost nebo zkušenost, kterou dítě využije v dalších činnostech.
Pomůcky jsou koncipovány tak, aby v sobě obsahovaly korekci chyby a dítě
mohlo samo pochopit, že udělalo chybu, a bylo schopno ji odstranit.
Pomůcky jsou vytvořeny tak, aby podněcovaly aktivitu dítěte. Tento
didaktický materiál učí děti soustředit se takovým způsobem, jak by to žádné
verbální poučování nikdy nedokázalo. Jakmile děti najdou něco, co je zaujme,
ztrácejí svou nestálost a začínají se učit soustředěné práci.
Ačkoli je materiál založen na principu vyčlenění jedné vlastnosti, při jeho
používání dochází к učení se na mnoha úrovních. „Dítě, které pracuje s naší
sadou pomůcek

pro senzorický

rozvoj, se stává manuálně

zručnějším,

ale

dosahuje také vyššího stupně rozlišování и podnětů, které přijímá z vnějšího
prostředí. Svět se tím pro něj stává mnohem bohatším a zajímavějším
Dokáže totiž vnímat daleko jemnější

místem.

rozdíly mezi věcmi a jevy než někdo

s méně ostrými smysly, kdo podrobnosti

není schopen

ocenit a pro něhož

žádné rozdíly vlastně neexistují. '29
Speciální učební pomůcky i vhodné prostředí podporují přirozený zájem
dítěte. Pomáhají mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní
úsudek. Prostředí má být uspořádané tak, aby podporovalo sebevýchovu.
Didaktický smyslový materiál je ve třídě pouze jedenkrát. Pokud jej některé dítě
právě používá, musí být druhé trpělivé, respektovat činnost spolužáka a počkat,
až on svoji práci ukončí. Děti se naučí nerušit druhé v činnosti a respektovat
jejich práci.
Pomůcky by měly být požívány pouze к účelům, ke kterým jsou určeny.
Jinak vzniká neklid, který často přeroste ve vřavu a zmatek ve třídě. To brání
dětem v soustředění a v dalším rozvoji.
29
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ï

2.6

Práce s chybou
Veškerý didaktický materiál Marie Montessori je koncipován tak, aby dítě

- pokud se při práci dopustí chyby - tuto chybu samo odhalilo a následně ji
mohlo opravit. Kontrola chyby pomocí pomůcky nutí dítě к rozumové úvaze.
Dítě tak rozvíjí své kritické schopnosti. Zároveň si zvyká opravovat své chyby.
Sebekontrola slouží к rozvíjení vlastností a schopností žáků. Děti se učí
pracovat zodpovědně a sebekriticky a zároveň čestně. Samy si kontrolují
a opravují svoji práci, takže nedochází к problémům vzájemného srovnávání.
Děti si věří a mají chuť pracovat. Nejsou závislé na odměnách či trestech
a nemají strach udělat chybu. Chyba je zdrojem informací o tom, co je třeba
ještě zdokonalit. Děti ji vnímají jako přirozený jev, jako námět pro další úsilí.
Neexistuje zde nejistota z hodnocení ze strany okolí. Děti mají pocit úspěšnosti,
vidí své pokroky a svá zlepšení. Učí se kriticky hodnotit svou práci, poučit se ze
svých chyb.

2.7

Aktivita, práce rukou
„Člověk se zmocňuje svého okolí prostřednictvím

svých rukou"30. Děti

své ruce používají nejen pro ty nejzákladnější praktické činnosti, ale také jako
nástroj к získávání vědomostí. Dětské pohyby nejsou náhodné. V souladu se
svými

vnitřními

potřebami

rozvíjejí

schopnost

koordinace

nutnou

pro

cílevědomý pohyb. V průběhu nespočetných činností dítě koordinuje, organizuje
a sjednocuje své pohyby, tedy své tělo a svoji mysl. Dítě proto musí mít
svobodu samo si určovat a provádět činnosti. Pohyb je tak základní podmínkou
intelektuálního růstu. Pohyb a hmat nám umožňují nejtěsnější kontakt s okolním
světem.
Lidský rozum čeká na dozrání tělesných orgánů a je připraven je
okamžitě využívat. Od okamžiku, kdy začnou náležitě fungovat pohybové
orgány, dochází právě díky pohybu к dalšímu duševnímu rozvoji - dítě má
možnost objevovat okolní svět. Pokud bychom bránili dítěti využít jeho
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schopnosti pohybu hned, jakmile se projeví, bráníme tím také jeho duševnímu
rozvoji. Duševní rozvoj je do velké míry závislý na možnosti využívat těla jako
svého nástroje. Jestliže dospělý nechápe, že dítě potřebuje používat své ruce
a tělo, může být překážkou zdravému rozvoji dítěte.
Dospělí jsou často ovládáni předsudkem, že smyslem dětské činnosti je
dokončit nějakou činnost. Proto pomáhají dětem s oblékáním, mytím, jídlem,
atd., či dokonce tyto činnosti dělají za ně. Mají pocit, že děti potřebují jejich
pomoc a ochranu, protože jsou příliš malé a neschopné. Často považují dítě za
málo vytrvalé, protože sami nemají dostatek trpělivosti na to, aby ho nechali
provádět činnost jeho tempem. Tyto postoje na dítě dopadají a znesnadňují mu
jeho rozvoj. Chce-li mu dospělý skutečně pomoci, měl by mu poskytnout
vhodné prostředí, kde se dítě může věnovat svému rozvoji. Dospělý by neměl
mít úlohu toho, kdo vše řídí a o všem rozhoduje. Jeho úloha spočívá v tom, že
bude dítě usměrňovat. Dítě je třeba nechat rozvíjet! Pokud na něčem pracuje
(nám se to mnohdy nemusí zdát jako práce, ale je tomu tak, ba co víc, jedná se
o práci nesmírně důležitou, neboť díky ní vzniká člověk!) nechce být rušeno,
nechce, abychom mu pomáhali, či za něj dokonce činnost udělali. Pokud dítě
nese těžký kbelík s vodou, tím, že jej za něj odneseme (vždyť je na něj příliš
těžký a všude bude mokro) mu jen ublížíme. Dítě si trénuje koordinaci pohybů,
snaží se vodu nevylít! Nechejme ho tedy, dítě bude spokojeno. Jeho schopnosti
se zdokonalí a zakrátko zvládne vodu odnést, aniž by jen ukáplo. A co víc, tato
schopnost se pro něj stane přirozenou, v budoucnu nebude mít problémy
například s koordinací pohybů. Dítě samo nejlépe ví, kterou činnost právě
potřebuje provádět, co bude v tuto chvíli rozvíjet. „Dětské pohyby nejsou nijak
náhodné. Pod velením svého ega buduje dítě základy nezbytné koordinace pro
cílevědomí pohyb. V průběhu nespočetných činností dítě koordinuje,

organizuje

a sjednocuje

psychikou.

své vnější vyjadřovací orgány se svou rozvíjející se

Dítě proto musí mít svobodu samo určovat a provádět své činnosti. Protože je
v procesu formování sebe sama, jeho pohyby mají svou zvláštní specifiku, která
není výsledkem náhody nebo nesouvisejících

impulsů."31

Pokud máme pocit,

že dítě na něco nestačí, měli bychom mu všemožně pomoci, aby to dokázalo,
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nikoli mu v činnosti bránit! Tím dítě jen znechutíme, zabráníme jeho rozvoji, ale
také se staneme příčinou toho, že v budoucnu nebude mít zájem pracovat na
svém rozvoji a dalším vzdělávání!
Jsou-li děti ve vhodném prostředí, vykonávají někdy tak náročné činnosti
a projevují rozvoj takových schopností, až je to překvapující. Pokud dáme dítěti
vhodný předmět, nejenže s ním bude pracovat, ale díky vynaloženému úsilí
bude po dokončení činnosti duševně silnější a zdravější než předtím. Marie
Montessori na základě svých pozorování zjistila, že dítě se po ukončení jím
zvolené smysluplné činnosti mění, je odpočaté a plné radosti a života. Dítě,
které přijímá podněty z vnějšího prostředí příjemnou a zajímavou formou, je
sebevědomé, přirozené a spokojené, klidné a ukázněné. Zároveň také ovládá
řadu praktických dovedností.
„Pro dítě je každá minuta cenná, neboť neustále přechází z nižší úrovně
na vyšší."32

2.8

Řád montessori škol
Pokud dáme dětem volnost ve vhodném připraveném prostředí, začnou

naplno

projevovat

své

schopnosti

a

svou

přirozenost.

Jsou

mnohem

spokojenější než v běžných podmínkách. Často jsou hluboce zaujaté činnostmi,
dokáží se zcela soustředit a pracují po celé dlouhé hodiny bez známek únavy.
Výsledkem je, že jejich zájem o okolní prostředí roste a děti začínají doslova
dychtit po vědění. Takovýto systém výchovy však může náležitě fungovat jen ve
vhodném prostředí, kde panuje svoboda, ale zároveň řád.
Děti v montessori školách jsou svobodné, přesto tam vládne určitý řád.
Tento řád má ve skutečnosti přímo zásadní význam, a pokud mají děti
svobodně provádět činnosti, které slouží к jejich rozvoji, řád musí být ještě
propracovanější než na běžných školách.
budou

navzájem vyrušovat,

Děti se rychle naučí, že pokud se

nemohou se na práci soustředit.

Navzájem

respektují práci druhých. Při práci s pomůckami dodržují pravidla - v klidu
vyčkají, dokud práci nedokončí jejich spolužák, vše vždy uklidí na své místo...
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O tom, že v montessori školách nepanuje chaos, nýbrž osvědčený
systém, nejlépe vypovídá věta žáka Marie Montessori: „My tady neděláme, co
se nám zlíbí. Jen se nám líbí to, co děláme. '33

2.9

Osobní důstojnost dětí
Děti mají velmi silný smysl pro osobní důstojnost. Dospělí často tento cit

zraňují, aniž si to uvědomují.
Normální dítě ve skutečnosti relativně brzy prokazuje svou inteligenci,
umí se ovládat, projevuje se klidně a dává přednost systematické činnosti před
pouhou nečinností. Dítě touží stát se plnohodnotným členem společnosti,
zapojit do života ve svém okolí. Chce se naučit postarat se samo o sebe a chce
být bráno vážně. Dospělí mu však často ubližují. Dělají práci za něj se slovy, že
je příliš malé. Smějí se některým jeho marným pokusům místo toho, aby mu
předvedli, jak to správně udělat, a zakazují mu spoustu činností s tím, že něco
rozbijí či zničí. A co víc, dospělí touto svojí „proti-činností" ubíjejí v dítěti jeho
přirozenou touhu po rozvoji. Dítě se pak stává neklidným a lhostejným.
Lhostejnost je podle Marie Montessori duševní chorobou. Je to vnější projev
úbytku tvořivé životní energie.
Montessori pedagogika je založena na opačných principech. Snaží se
dítěti poskytnout v co největší míře uspokojení jeho potřeb dokázat něco samo.
Pomáhá jim začlenit se do běžného života (cvičení praktického života). Děti se
zde učí činnosti, které jsou pro dospělé rutinní. A právě proto, že je
vykonáváme automaticky, nenapadne nás, že bychom měli dítěti vysvětlit, jak
na to. Často je potom peskujeme za to, že vylily vodu, něco rozbily, nebo jim
vyčítáme, že vzaly do rukou krabičku sirek čí zapalovač -

vždyť ve své

nešikovnosti mohou něco podpálit! Není ale snad lepší naučit děti, jak se
správně pohybovat, jak koordinovat své pohyby, jak být opatrní? Dětem by měl
být dán dostatečný prostor pro nácvik „běžných" činností, a to s opravdovými
předměty ve skutečném prostředí!
„Dali jsme dětem opravdové

věci, aby mohly žít v opravdovém

světě,

a samozřejmě jsme očekávali, že je budou používat s potěšením a radostí. Ve
33
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skutečnosti jsme byli svědky ještě daleko větší proměny.

Osobnost

dítěte jako by začala vyzařovat sebedůvěru a samostatnost.
říkaly: „Prosím, nepomáhejte

každého

Všechny jako by

nám. My chceme všechno dělat samy." Dítě se

stalo člověkem, který není závislý na druhých a odmítá veškerou

nabízenou

pomoc. Umístili jsme děti do světa přizpůsobeného jejich rozměrům a ty se ho
okamžitě zmocnily. Formování osobnosti a správných
automaticky následovalo.

společenských

návyků

Výsledkem tedy nebyla jen dočasná spokojenost dětí,

ale zahájení opravdového formování skutečných lidí."34

2.10

Socializace dítěte, význam kolektivu
Mezi významné role školy patří socializace. Škola umožňuje dítěti

začlenit se do společnosti a najít v ní své místo. Svůj význam má styk s učiteli
s mladšími a staršími spolužáky i s vrstevníky. Dítě si osvojuje způsoby, jak se
v které společnosti chovat. Sociálně přijatelnému chování můžeme učit děti
tradičními metodami - s nevelkým úspěchem. Praktická zkušenost má v tomto
směru daleko větší moc.
V montessori školách jsou děti ve věkově smíšených třídách. Rozdělení
podle

věku

považuje

Marie

Montessori

za

jednu

z nejnesmyslnějších

a nejnepřirozenějších věcí v případě školáků. „Děti různého
pomáhají.

věku si ochotně

Mladší vidí, co starší dělají a jsou zvědavé. Starší hned

vysvětlují

a jejich poučení má svou cenu, protože myšlení pětiletých je o mnoho blíže
myšlení tříletých než myšlení dospělých. "35 Jazyk dětí je odlišný než jazyk
dospělých. Děti si navzájem mezi sebou dokáží předávat poznatky pro ně
srozumitelnější formou, než když mluví s dospělým. Zároveň učení druhých
pomáhá dítěti porozumět tomu, co zná, ještě lépe než předtím. Musí zhodnotit
a znovu uspořádat své vědomosti, než je může předat dál.
Montessori

pedagogika

vede obdivuhodným

způsobem

к vzájemné

kooperaci dětí. Děti si totiž nepomáhají tak, jak by to udělal dospělý. Děti
respektují úsilí druhých a pomohou, jen když je toho opravdu zapotřebí.
Instinktivně pomáhají slabším. A bez závistí obdivují nejlepší. Úspěch ostatních
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je pro ně motivací, aby brzy samy dosáhly stejného úspěchu. Úspěch jednoho
dokáže podnítit к další usilovné práci celou třídu. Vztahy mezi dětmi jsou
partnerské, nikoliv konkurenční.
К sociální integraci dochází tehdy, když se dítě ztotožní se skupinou
(třídou), do které patří. Pokud k tomu dojde, dítě má větší zájem na úspěchu
své skupiny, než na svém osobním. Děti si začínají postupně uvědomovat, že
spoluvytvářejí společenství a že jsou součástí nějakého funkčního celku. Brzy
se cítí být nedílnou součástí skupiny a chtějí jí být svou činností prospěšné.
Zajímají se o ni a pracují pro ni. Přestávají se chovat bezohledně a uvědomují
si, že také existují nějaké zájmy skupiny, kterým je třeba vyhradit důležité místo.
Dále se děti učí respektovat práci ostatních, ne proto, že to někdo
nakázal, ale proto, že taková je skutečnost, se kterou se každodenně setkávají.
Protože к tomu dochází každou hodinu a každý den po několik let, úcta
к ostatním, ohleduplnost a čekání, až přijdou na řadu (všechen didaktický
materiál je v montessori třídách vždy jen jeden), se stává zvyklostí a život dětí
se stává společensky hodnotnějším.
Sociální konflikty poskytují dětem velkou, příležitost pro rozvoj sociálních
dovedností. Zároveň se děti učí převzít zodpovědnost v jednání samy za sebe.
Život

v dětském

kolektivu

přináší

neustále

potřebu

řešení

sociálně

nejednoznačných situací, učí ohleduplnému chování a přijímání společných
cílů.

2.11

Deprivace
Některé psychické poruchy mají svůj původ v dětství. Mnohé psychické

útrapy vznikají potlačováním spontánní aktivity dítěte dominantním dospělým.
Z nesprávného duševního rozvoje potom vyplývá celá řada problémů, které se
projeví v dospělosti.
Psychická energie dítěte je velmi aktivní, vyžaduje si neustálé podněty.
Pokud není dětské duševno zaměstnáno smysluplnou činností a podněty
z reálného života, utíká do světa představ. Příkladem tohoto „neskutečného"
světa jsou hračky. Podle Marie Montessori vytvářejí hračky kolem dítěte
prostředí plné klamu a nevyžadují žádnou mentální koncentraci. Hraní se stává
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dětem únikem, cítí-li se nějak ohroženy - a jako ohrožení je zde třeba vnímat
i nedostatek podnětů pro psychický rozvoj!
Jedním z častých psychických problémů, které se projevují po celý život
a svůj původ mají v dětství, je komplex méněcennosti. Na vině jsou dospělí,
kteří velmi často srážejí sebedůvěru dětí. Dítě tak zjednání okolí usuzuje, že je
považováno za neschopné a nespolehlivé, za někoho, kdo vše rozbíjí.
Postupně se samo začíná vnímat jako podřadná bytost. Pokud chceme tomuto
zabránit, mělo by být dítěti dovoleno manipulovat s různými předměty, a to
soustavně a systematicky.
Děti se ze stran dospělých setkávají s nedostatkem respektu. Dospělý
dítě neustále vyrušuje při jeho činnosti. Dítě naopak dospělé rušit nesmí, musí
počkat,

až spolu domluví

к domnění,

že

jeho

atd.

vlastní

Nedostatek

činnost

nemá

respektu
žádnou

vede

dítě

hodnotu.

snadno

Nejlepším

způsobem, jak podlomit něčí sebedůvěru, je přesvědčit ho, že nic nedokáže.
Pocit vlastní neschopnosti odrazuje dítě od vynakládání dalšího úsilí. Dospělý
tak (byť i neúmyslně) ubíjí touhu dítěte cokoli dělat. Přitom samostatná
a soustředěná činnost je pro rozvoj dítěte nesmírně důležitá. U dětí potom
dochází к apatii a lhostejnosti. Děti jsou plaché, váhavé a neschopné se
rozhodovat - nebo naopak zbrklé, hlučné a dělají unáhlené závěry, aniž by se
nad nimi zamyslely. Neumějí se vypořádat s každodenními problémy. Často se
pak

projevují

různé

poruchy

v jejich

chování,

jako

například

lhaní

a neposlušnost. Toto chování - dospělými odsuzováno - je však obranou proti
jejich nátlaku. Také mnohé tělesné potíže mají svou psychickou příčinu, např.
přejídání či odpor к jídlu.
Děti často trpí různými rozmary. Dospělí se zlobí, považují děti za
rozmazlené a nevychované. Přitom většina rozmarů je výsledkem minulých
odchylek

od

přirozených

aktivit,

které

byly ještě

zhoršeny

nesprávným

přístupem dospělých. Děti mají svůj vnitřní plán rozvoje a nesmírnou vnitřní
silou jsou nuceny tento plán naplňovat. Pokud dospělí chtějí, aby se plánu
tohoto rozvoje vzdali, neposkytnou jim vhodné podněty či dostatek času, dítě se
cítí být deprimováno. Dítě dává tento problém najevo, křičí, je podrážděné, má
návaly zlosti a vzteká se. Příčinou je ale jeho „duševní hlad." Je-li potlačována
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vnitřní potřeba dítěte po rozvoji, dává to najevo agresivitou, vztekem, křikem a
slzami.
Všechny tyto problémy je možno řešit. Jejich příčinou je nedostatek
podnětů pro přirozený rozvoj psychiky, nedostatek příležitostí ke spontánním
aktivitám. Jakmile však dítě vhodnou činnost „objeví", je mu umožněno rozvíjet
se v souladu s jeho vnitřními tužbami, poruchy osobnosti u něj vymizí.

2.12

Úloha učitele
V montessori systému vzdělávání má učitel odlišnou úlohu než na jakou

jsme zvyklí zběžných základních škol. Důraz je kladen na aktivitu učitele. Tato
aktivita však nespočívá vtom, děti co nejvíce naučit, ale ve schopnosti podnítit
v dítěti zájem, aby se naučilo samo. Budeme-li chápat slovo učitel jako ten, kdo
naučí, pak jsou ve skutečnosti v montessori škole učiteli didaktické pomůcky.
Učitel, jako osoba, usměrňuje jejich využití. Připravuje inspirativní prostředí,
zajišťuje

příjemnou

atmosféru,

stará

se,

aby

byly

všechny

pomůcky

v perfektním stavu. Pozoruje dítě, snaží se rozpoznat jeho potřeby a včas mu
poskytuje potřebný didaktický materiál. Práce montessoriovského učitele má
několik pravidel:
•

Chování učitele к dítěti je vždy plné respektu к jeho individualitě jako
к hotovému člověku.

•

Dospělý nemá žádné právo dítě formovat a manipulovat jej. Zaměřuje se na
vlastní záporné povahové rysy namísto pozorování záporných vlastností
dětí.

•

Učitel je rádce a rovnocenný partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě
objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost
к dítěti.
Důležitou prací učitele je diagnostika. Ta probíhá neustále a v montessori

pedagogice je na ni kladen velký důraz. Velkou roli zde hraje hodnocení. Učitel
by neměl používat negativní hodnocení činnosti dítěte. Nikdy by neměl říkat, že
dítě udělalo něco špatně nebo ošklivě. Ale naopak při nejbližší příležitosti by mu
měl nabídnout tentýž materiál, aby si samo své chyby opravilo.
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IV.

KAPITOLA

LIMITY SOUČASNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Jak může škola přispět k tomu, aby mladý člověk získal potřebné kvality
odpovídající požadavkům doby? Proč se mnohdy školám nedaří připravit své
žáky do života dostatečně? Kde jsou meze a limity současného vzdělávání? Co
můžeme udělat, aby se efektivita základních škol zvýšila?

1.

Nedostatky základních škol

Trendy v současném školství jsou různé. Uvědomujeme si, že ani
v životě nás nikdo nebude chránit v souvislosti s našimi schopnostmi a je proto
snaha začlenit do běžné společnosti všechny děti bez rozdílu. Ve snaze docílit
zaujímání svého místa ve společnosti integrujeme do běžných tříd36 žáky
s poruchami chování či se zdravotními poruchami. Tyto snahy mají jistě pro děti
velký význam. Zatímco integrované děti nalézají své místo mezi vrstevníky, učí
se žít i se svými (méně či více zřetelnými) hendikepy, jejich spolužáci si oproti
tomu uvědomují, že všichni lidé nejsou stejní, že existují lidé, kteří mají určité
problémy, a že i oni mají své místo ve společnosti. Učí se vzájemně si pomáhat,
respektovat zvláštnosti jiných lidí a navzájem se tolerovat. К dosažení těchto
nesnadných cílů by měl svým působením přispět také učitel.
Stále častěji se ozývají hlasy, které se snaží odsunout do pozadí
přijímání teoretických poznatků. Ani velké množství znalostí dnes není prioritou.
Větší důraz je naopak kladen na schopnosti informace vyhledávat a následně
zpracovávat. Analyzovat, syntetizovat, vyhodnocovat. Umět vyslovit svůj názor,
podepřít jej argumenty a obhájit. Dospět v týmu ke kompromisnímu řešení,
36

V následujícím textu se často objeví výrazy jako běžná třída či běžná základní škola. Tím je míněna
škola, která pracuje podle vzdělávacího programu pro základní školy, ve třídách převládá frontální
výuka. S každou hodinou se ve třídč mění vyučovaný předmět i vyučující. Třídy jsou upořádány do
věkově homogenních skupin.
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které bude vyhovovat všem, nebo alespoň většině. Hledat nové alternativy,
nelze-li použit známých metod. Umět prezentovat své závěry, dokázat pro ně
vytvořit zajímavé a atraktivní prostředí. Tyto schopnosti a mnoho dalších jsou
oceňovány více než kvanta teoretických vědomostí a memorování naučených
poznatků. Proč se tedy učitelé nezaměří právě na tyto kompetence? Proč
nedávají více prostoru pro rozvoj individuality dítěte? Pro větší prosazení jeho
osobnosti?
Dalším znakem komerční doby je úspěch. Touha uspět je stále
zřetelnější u všech lidí, tedy i u dětí. Vezmeme-li v úvahu stále se prohlubující
rozdíly mezi jednotlivými sociálními vrstvami, vyvstává před námi další problém.
Děti se snaží předhánět v tom, kdo má více značkového oblečení, kdo pojede
s rodiči na lepší dovolenou, kdo zazáří na lyžařském výcviku zbrusu novými
lyžemi či snowboardem, kdo má lepší kolo, kdo nákladnější a modernější
hračky...

Pomoci takto orientovaným dětem vytvářet žebříček skutečných

hodnot je velmi nesnadný úkol!
Ruku v ruce se nárůstem možností i financí jde modernizace. Technická
vyspělost žáků mnohdy výrazně převyšuje znalosti jejich učitelů. Škola sama
potom nabízí jen málo alternativ na získávání informací a poznatků. Žákům jsou
předkládány hotové informace, nebo polotovary zpracované v učebnicích. Není
to trochu zbytečné, když máme tolik jiných - a pro děti daleko zajímavějších možností na jejich získávání? Jak může škola chtít být pro děti uznávanou
autoritou, když se novým alternativám přizpůsobuje jen velmi zvolna a váhavě?
Když pro ní stále ještě není prioritou JAK získávat informace. Když si
přivlastňuje právo za děti rozhodovat KTERÉ informace získají, bez ohledu na
požadavky dětí a na jejich potřeby? Je takový problém dát žákům při získávání
informací i při jejich zpracování více prostoru? Kde vlastně hledat problém v malé modernizaci škol, nebo v jejich učitelích? Anebo ještě jinde?
Velkou otázkou se pro učitele i pro rodiče stává kázeň. Zhoršující se
chování dětí, zvýšená agresivita, inklinování к návykovým látkám, vulgární
výrazy, neuznávání autorit. Snažit se vštěpovat morální hodnoty dětem, které
neuznávají zkušenost starších, je úkol vpravdě nelehký. A chce-li pak učitel tyto
děti - kterým mnohdy chybí základy slušného chování a o kázni zřejmě nikdy
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neslyšely - navzdory jejich nechuti něco naučit, stojí jej to velmi mnoho úsilí.
Kázeň je ale návyk, který si dětí vytvářejí v první řadě doma. Samozřejmě
záleží také na učiteli, jaká pravidla si ve třídě stanoví, a zda dokáže děti udržet
v rámci jejich dodržování. Prvořadá je ale výchova a návyky získané doma.
Velmi

ošemetnou

záležitostí

se

stalo

soužití

s národnostními

menšinami. Na školách se nesetkáme jen s Romy, ale stále více naše školy
navštěvují děti vietnamské, ukrajinské, ruské, ale i úplně jiné národnosti. Pokud
se rodiče dívají na tyto národnosti jako na něco špatného, odráží se jejich
pohled i v názorech dětí. Ve škole pak dochází к různým rasově motivovaným
konfliktům.

2.

Limity základních škol

Současné

základní

školy

nabízejí

svým

žákům

poměrně

kvalitní

všeobecné znalosti. Jak je ale výše uvedeno, mají i řadu nedostatků. Zejména
jejich snaha o rozvoj osobnosti dítěte a jeho osobnostní přípravy pro budoucí
život není dostatečná. Přitom problémy nejsou ani tak na straně učitelů
(většinou kvalifikovaných) ani na straně školy jako instituce (při dnešních
tendencích školy rušit či slučovat je obrovská snaha o zvýšení kvalit základních
škol - právě proto, aby nedošlo к jejich zrušení). Problém je spíše na straně
školy - jako organizace.

Jde-li nám o kvalitní výuku, musíme zmínit v první řadě učitele. Je na
něm, aby dokázal žáky zaujmout, aby jim vyložil látku poutavým a zajímavým
způsobem. On má vést žáky к samostatnosti, odpovědnosti a vytrvalosti.
Úkolem učitele není jen vštípit žáčkovi potřebné množství informaci. Učitel musí
také dokázat přimět žáka k tomu, aby se učil - a hlavně, aby se chtěl a uměl
učit! Učitel by měl být všestranně schopná, zajímavá, tvůrčí a přizpůsobivá
osobnost. Je tedy evidentní, že práce učitele je velmi náročné a odpovědné
zaměstnání. Kde má však brát učitel motivaci ke své práci? Jestliže se potýká
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s celou řadou problémů (kázní žáků počínaje a materiálním vybavením školy
konče), když za svou kvalifikovanou práci není řádně finančně ohodnocen? 37
Dalším problémem je počet žáků ve třídě. V běžné třídě typické
základní školy najdeme okolo 25 žáků. Tito žáci pocházejí ze všech sociálních
vrstev (snad s výjimkou těch nejvyšších), z rodin s odlišným finančním zázemím
a s jiným vztahem ke vzdělání. A protože mluvíme o živých bytostech, musíme
vzít v úvahu také jejich osobnost, jejich inteligenci, temperament a schopnosti.
Také výchova z domova je odlišná. Všechny tyto aspekty (vysoký počet žáků i
jejich individualitu) by měl kvalitní učitel zvládnout. Avšak jak po něm můžeme
chtít, aby ještě zvládal několik integrovaných dětí v této třídě? Jak se může
věnovat všem - s ohledem na jejich schopnosti a osobní tempo - a zároveň se
ještě věnovat individuálně dětem integrovaným? Zároveň musí učitel naplňovat
oo

velmi nabité osnovy.

Nepochybně je všestranně prospěšné začleňovat děti

s poruchami učení či tělesně postižené děti do běžných tříd. Ovšem máme-li ve
třídě 15 žáků a integrujeme-li k nim pouze jedno nebo dvě děti!
Schopnost získávání informací - další velmi potřebná, avšak mnohdy
ještě opomíjená kompetence. Jednou z priorit kvalitní školy by mělo být naučit
své žáky

vyhledávat

a následně

kvalitně

zpracovávat

různé

informace.

Zamyslíme-li se nad tím, proč je získání těchto schopností na školách stále
problémem, nabízí se nám několik odpovědí. Na prvním místě opět stojí osoba
učitele. Učitel by měl žáky motivovat, podněcovat je к samostatné a smysluplné
činnosti. Měl by pro žáky vytvářet vhodné prostředí - dostatek zajímavých
problémových úloh, náměty na kladení otázek, problémové úkoly a zároveň by
měl být schopen žáky navést k tomu, kde potřebné informace získat a naučit je
správně je zpracovat. К tomu, aby výuka vypadala takto, je třeba schopného
a flexibilního kantora. Bohužel ne všichni starší učitelé s mnohaletou praxí
založenou na tradici pouhého předávání naučených informací jsou ochotni
přizpůsobit se novým trendům. Zájem mladých a přizpůsobivějších lidí pracovat

37

38

Co míníme náležitým platovým ohodnocením? Je nutno vzít v úvahu, že učitel je člověk s vysokoškolským
vzděláním. Jeho práce s sebou nese velkou odpovědnost - nejen za vzdělání dětí, ale také za jejich zdraví a
životy. V příloze č. 5 je uvedena tabulka platů. Kvalifikovaní učitelé spadají do 12 třídy. Je na posouzení
čtenáře, zdaje tento příjem dostačující či nikoli...
Díky rámcovým vzdělávacím programům budou mít učitelé větší možnost přizpůsobit množství učební látky
potřebám a možnostem žáků. Zároveň bude mít učitel možnost rozvrhnout učivo podle svých potřeb.
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ve školství je malý. Není čemu se divit, uvědomíme-li si, jaký je nástupní plat
začínajícího učitele. 39
Problematiku současného vzdělávání si uvědomuje mnoho lidí. Objevují
se snahy o reformy ve školství, je zájem o další vzdělávání učitelů. Příkladem
snahy po zlepšení stávající situace je právně vznikající rámcový vzdělávací
program 40 . Pokud se podaří naplnit cíle rámcového vzdělávacího programu,
mohlo by skutečně dojít ke zlepšení našeho školství. Ale položme si otázku:
Přistupujeme

к těmto

změnám

správně?

Neměly

by

změny

a

reformy

postupovat spíše shora? Kvalitní příprava nových učitelů na VŠ, využití nových
metod na středních školách a na závěr změny ve způsobech výuky na
základních školách? Ale zdá se, že oproti vší logice postupují reformy většinou
směrem opačným. A musíme se tedy ptát: Může učitel základní školy změnit
přístup ve vzdělávání svých svěřenců? Je možné upřednostnit požadavky doby
a také přednostně rozvíjet osobnost žáka, také je učit ty informace vyhledávat,
zpracovávat? Vždyť jedním z cílů základní školy je připravit žáky na další
studium! Jak může učitel klást důraz na osobnostní rozvoj - na úkor ne vždy
potřebného

biflování

teoretických

poznatků

-

když

musí

žáky

připravit

к přijímacím zkouškám? A jak vypadají přijímací zkoušky na střední školy:
český jazyk, matematika, cizí jazyky a někdy všeobecný přehled. A potom se
samozřejmě i pro rodiče (chtějí-li, aby jejich dítě uspělo, vystudovalo) stává
biflování

a získávání

poznatků,

které

pomohou

jejich

potomkům

projít

přijímacím řízením, prioritou. Zkusme si nyní představit, že střední školy stanoví
jako kritérium pro přijetí jiné podmínky. Důraz bude kladen na to, jak uchazeč
umí nakládat s informacemi, jak umí samostatně přemýšlet, jak si poradí
s problémovými úkoly... Nebude to potom výzva pro učitele, rodiče i žáky

39

40

Podle tabulky platů v příloze č. 5 je nástupní plat začínajícího učitele 15 240 Kč. U mladých lidí
předpokládáme, že budou mít zájem založit si vlastní rodinu. Mohou však s tímto platem uživit dítě?
Stačí j i m jako záruka na získání půjčky na vlastní byt či dům?
Rámcový vzdělávací program vejde v platnost od počátku školního roku 2007/2008. Do škol je
zaváděn v rámci nových kurikulárních dokumentů, vytvářených podle tzv. Bílé knihy. Podle zásad
stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu si každá škola vytvoří svůj vlastní Školní
vzdělávací program, podle kterého bude dále uskutečňovat vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy
vycházejí z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence (kompetence к učení,
kompetence к řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,
kompetence občanské a kompetence pracovní) a také z koncepce celoživotního vzdělávání. Taktéž
podporují profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. (Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání, str. 10).
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celkově rozvíjet osobnost dítěte? Poskytnout mu potřebné kompetence nejen
pro

další

studium,

ale

zejména

pro

uplatnění

v životě?

Nezaručí

tyto

kompetence (daleko spíše nežli znalost matematických vzorců či stavby věty),
že žák bude schopen úspěšně studovat a dostudovat?
Dalším úskalím při samostatném získávání kvalitních informací může být
technické vybavení školy. Počítačové učebny jsou na školách již poměrně
běžnou záležitostí. Některé děti získávají počítačovou gramotnost již od prvních
tříd, ostatní povinně od šestých tříd. Hodiny informatiky žáky seznamují se
základními technickými informacemi o PC, učí je orientaci v programech jako
jsou Microsoft Word či Microsoft Excel. Učí je orientovat se na internetu
a využívat e-mail. Motivace к vyhledávání konkrétních informací by však měla
směřovat z ostatních výukových předmětů. Zajímavá problémová úloha je pro
znuděné žáky ohromnou motivací. A možnost využití jim blízkých -

tady

technických nástrojů - jejich nadšení jen zvyšuje. Opět ale narážíme na
problémy

technické

-

dostatek

kvalitních

počítačů,

výukové

interaktivní tabule, ostatní média, možnosti ověřování v praxi...

programy,
Rozpočet

většiny škol je příliš malý na to, aby mohl žákům i učitelům poskytnout optimální
technické podmínky.
Kázeň ve třídě, kde probíhá výuka, je pro kvalitu výuky určující. I zde je
však nutno oddělit od sebe několik typů kázně a výuky. Kázeň je nezbytná
zejména při klasickém výkladu formou frontální výuky. Mají-li všichni žáci slyšet
a pochopit výklad, je nezbytná. Stejně tak je třeba kázně při skupinové práci či
při projektové výuce. Zde ovšem vypadá kázeň jinak. Zatímco frontální výuka
vyžaduje ve třídě ticho, při jiných metodách je pracovní šum nezbytný. Bez
ohledu na metodu výuky ale musí platit, že autoritou ve třídě je vyučující, že
žáci budou poslouchat jeho pokyny a že se budou navzájem respektovat. Na
většině škol klasická frontální výuka převládá. Všichni žáci sedí v lavicích
a poslouchají výklad látky. Všichni pracují na stejném příkladu, všichni se učí
totéž. A opět vyvstává problém různého složení třídy. Chytří žáci mají zadanou
práci dávno hotovou, zatímco ti méně nadaní stále ještě zápolí se základy
probírané látky. Učitel je nucen orientovat se podle schopností průměru. Potom
dochází ke klasickému problému: nadaní se nudí - a zlobí, slabí žáci nestíhají -
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a zlobí. Nadaným žáků může vyučující zadat práci navíc, těm méně schopným
snazší příklady. Je to však maximum, co můžeme pro žáky udělat? Není
zbytečné

předem

determinovat

množství

a kvalitu získaných

vědomostí

intelektem žáka bez ohledu na jeho osobní schopnosti? Kázeň úzce souvisí
s tím, jaké návyky si děti přinesou z rodiny. Učitel vidí děti asi hodinu denně.
Jakou má možnost za tak krátkou dobu na ně výchovně zapůsobit? S kázní
souvisí i přistup к ostatním a ochota si pomáhat. I zde objevíme v systému
školství velké mezery. Klasická škola je založena na tom vzdělat dítě - jako
jednotlivce. Převažuje samostatná práce a také samostatně psané testy
a samostatné ústní zkoušení. Jakékoli napovídání je přísně trestáno. Dětem je
tak podstatě upírána možnost rozvíjet v sobě pocity vzájemné solidarity a snahy
si navzájem pomáhat. Tento systém naopak vede к nezdravé soutěživosti,
podvádění a snaze vyhnout se plnění svých úkolů.
Mezi problematickou skupinu patří ve škole také nadaní žáci. Odhaduje
se, že mimořádně nadaných žáků je 3 až 10%41. Tito potřebují specifickou péči,
stejně jako žáci s poruchami učení. Zejména se jedná o vytváření stimulujícího
prostředí pro rozvoj schopností. Mimořádně nadané děti svými znalostmi
přesahují své vrstevníky. Vyžadují své vlastní pracovní tempo. To jim často
znesnadňuje práci ve skupině. Mají zálibu v problémových úlohách, při jejich
řešení uplatňují svoji kreativitu. Mají zájem proniknout v učivu do hloubky, chtějí
znát další poznatky a souvislosti. Potřebují svoji znalost projevit, uplatnit se.
Nadané děti bývají přehnaně perfekcionističtí. Z tohoto důvodu jsou přehnaně
kritičtí к sobě i ke svému okolí.

To se může projevit i na jejich obtížích při

komunikaci s okolím. Těmto dětem je třeba věnovat zvýšenou péči, rozšiřovat a
prohlubovat jejich poznatky, vymýšlet pro mě specifické problémy, projekty
a samostatné práce. Opět se ale dostáváme к otázce: Je možné toto vše stíhat,
současně věnovat individuální péči dětem s poruchami učení a zároveň naplnit
osnovy? Není v tomto případě klasická frontální výuka spíše překážkou rozvoje
dětí?

41
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3.

Příprava nových učitelů

Již několikrát zde byla zmiňována osobnost učitele. Učitel je ten, kdo
vede a řídí vyučování. Na něm spočívá tíha zodpovědnosti za správné vedení
dítěte na cestě za vzděláním. Učitel předává informace, motivuje, vysvětluje.
Jeho náplní je pomoci žákům, připravit vhodné prostředí, zprostředkovat
prameny... A jeho činnost spočívá také v ovlivňování klimatu ve třídě, udržování
kázně, výchově dětí i jejich celkovém rozvoji. Práce učitele vyžaduje neustálé
soustředění. Musí být schopen vcítit se do situace dětí, vžít se do jejich
možností. Dobrý učitel musí perfektně zvládat svůj předmět, ale také jej musí
umět srozumitelně vysvětlit a žákům co nejvíce přiblížit. Učitel by měl být dobrý
psycholog. Měl by vědět, jak žáky správně motivovat, kdy je třeba je kárat a kdy
povzbudit. Zároveň musí umět kvalitně sestavovat testy, správně hodnotit, atd.
Práce učitele je tedy mnohostranně náročná. Proto by měla příprava na toto
povolání být vysoce kvalitní.
Jaká je příprava mladých učitelů v ČR? V čem jsou její přednosti a kde
leží její meze?
Pedagogických fakult v ČR je 9 42 . To nabízí zájemcům o toto povolání
dostatečnou možnost výběru té nejlepší. Sama příprava na budoucí zaměstnání
je zaměřena

především

na

hloubkovou

a kvalitní

znalost

studovaného

předmětu. Studenti se učí nahlížet na problematiku z mnoha různých úhlů
pohledu. Znalost souvislostí může být v budoucnu při výuce velkou výhodou.
Budoucí učitelé jsou připravováni především pro výuku předmětu. Bohužel není
tak snadné připravit je na vnitřní život třídy. A zůstává otázkou, do jaké míry je
možné předat budoucím učitelům schopnost úspěšně rozvíjet osobnosti dětí,
když tato činnost vychází z individuálních potřeb každého jednotlivého dítěte.
Udržení kázně, respekt, práce v hodině, řešení vyhraněných situací.
S těmito problémy se nesetká jen málo začínajících pedagogů. A zde jejich
příprava zaostává. Učitelé - studenti mají v průběhu studia několik praxí, při
nichž mají možnost setkat se s třídou a vyzkoušet si, jaké to je učit. Tyto praxe
jsou ale opět spíše zkouškou znalostí předmětu, schopností vyložit a procvičit
42

Viz příloha č. 6
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učební látku. Dávají však studentovi také možnost ozkoušet si, jak zvládat
celkový chod třídy? Student - učitel přichází do třídy, která již má svá zavedená
pravidla. Žáci jsou zvyklí na určité chování, které jim vštípil jejich - již daleko
zkušenější - vyučující. Tento učitel je také přítomen všem hodinám studentovy
praxe a jeho přítomnost usměrňuje chování dětí. Zároveň má

možnost

zasáhnout, pokud uvidí, že se student pouští na tenký led a snadno by se
dostal do problémové situace. Uvědomme si, že zakrátko nastoupí do třídy
mladý - již dostudovaný -

učitel, plný ideálů. Jeho teoretická příprava je

obsáhlá, praktická již daleko méně... Začínající kantor se najednou potýká
s celou řadou pro něj nezvyklých problémů. 43 Jedním z nich je jeho věk. Žáci
mají pocit, že je jim nový mladý učitel věkově blíže, takže zkoušejí, kam mohou
ve vzájemném vztahu dojít. Kázeň není příliš vysoká. Respekt od dětí, které
nejsou z domova dostatečně pevně vedeny, téměř žádný. Objevuje se další
problém - к „běžným zlobilům" se přidávají i jindy vcelku hodné děti, protože
vidí, že učitel si s jejich chováním neví rady. Nedostatek kázně se projevuje na
kvalitě výuky - žáci nedávají pozor, nesledují výklad. Učitel je rušen jejich
chováním, ani on se nemůže soustředit na výuku a kvalita výuky není příliš
velká. Žáci nepracují, velmi hlasitě proklamují nedostatečnost výkladu a
nepochopení látky. Mladý učitel je se svojí prací nespokojen. Uvědomuje si
špatnou kázeň i nedostatky výuky. Ideály mizí, učitel propadá zoufalství.
Touto fází si projde celá řada začínajících učitelů. Naštěstí za nimi stojí
řada zkušených kolegů, kteří jsou ochotní jim pomoci. Mladý kantor postupně
zvládá jednotlivé obtíže a kvalita vyučovacích hodin se zvyšuje. Vraťme se ale
к hlavnímu problému. Co může takto stresovaný učitel udělat pro celkový rozvoj
osobnosti? Má možnost uplatňovat své schopnosti za dané situace? Má smysl
připravovat žákům zajímavé a podnětné prostředí, jestliže nejsou ochotni
podílet se na klasické výuce? Jak rozvíjet osobnost dětí, jestliže vás mnozí
z nich nerespektují?
Pomocí (jak při zvládání kázně, tak při výuce, ale zejména při celkovém
rozvoji dětí) by mladému učiteli mohlo být použití netradičních stylů výuky. Aby
tato metoda měla požadované výsledky, musí být učitel v oblasti nových metod
43

Problémy začínajících učitelů popisuji na základč vlastních zkušeností, zkušeností svých mladých
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dostatečně

zběhlý,

mít osobní zkušenosti.

Zde

dostává

svoji

příležitost

pedagogická fakulta, která chce své studenty kvalitně připravit pro výkon
budoucího povolání. Studenti by měli znát širokou škálu učebních metod, hry
zprostředkovávající získávání poznatků, různé styly práce. Měli by vědět, kde
metody správně využít а к jakému cíli povedou. Získání kvalitních zkušeností
v didaktice může mladým učitelům velmi usnadnit jejich začátky a celkově zvýšit
kvalitu výuky. Chceme-li rozvíjet osobnost dítěte, velmi efektivním prostředkem
může být výuka. Děti přirozeně vstřebávají potřebné kompetence předávané na
pozadí získávaných znalostí.
Kvalitní a všestranná příprava mladých učitelů je významným krokem na
cestě к osobnostnímu rozvoji dítěte.

4.

Jak tyto problémy řeší Marie Montessori?

Problémy

současného

školství

jsou

mnohé.

Finanční

problémy,

technické zázemí, kvalitní pomůcky, ale také neukáznění žáci bez zájmu
studovat, nabité osnovy, nedostatek času...Jsou problémy, které škola odbourá
těžko. Větší příliv peněz do školství očekávat nelze a zdaleka ne všem školám
se podaří získat nějaký grant. Zkusme se ale zamyslet nad možností odbourání
jiných problémů. Neexistuje systém, který by v dětech podporoval touhu po
vzdělání? Není nějaká možnost, jak dát šanci všem - bez rozdílu schopností či
inteligence? Daly by se děti - živé a rozverné bytůstky- ukáznit, rozvinout jejich
smysl pro zodpovědnost? Vždyť taková situace by učitelům jejich nelehký úkol
výrazně usnadnila! Pokusme se tedy najít nějaký systém ve výchově dětí, který
by tyto problémy ve školách řešil.
Odpovědí na naše otázky by mohl být vzdělávací systém

Marie

Montessori. Její metoda vznikla více jak sto lety, ale platná je dodnes a své
místo si našla po celém světě. Maria Montessori zasvětila vzdělávání dětí celý
život. Mnohé z jejích poznatků by se zdály na první pohled samozřejmostí,
a přesto jsou tyto aspekty výchovy i v dnešní době stále opomíjeny. Její metody

kolegů ze studií a také z prvotních zkušeností svých současných kolegů - dnes j i ž zkušených učitelů.
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zaručuje dítěti všestranný rozvoj a to bez zbytečného nucení. Ba naopak, děti
se rády a nadšeně podílejí na svém rozvoji. V čem tedy tato metoda spočívá?
Maria Montessori dospěla na základě dlouholetého pozorování a práce
s dětmi к důležitému poznatku: Každé dítě má zájem na svém rozvoji. Je
přirozeně aktivní, chce se učit, zdokonalovat se. Chce ze sebe sama
vytvořit plnohodnotného, kvalitního dospělého člověka. Dítěti je přirozená
činnost a to v klidu a tichosti. Je jim vlastní pídit se po nových a nových
poznatcích. Děti se dokáží ohromně soustředit na svoji práci, pracovat
cíleně, bez zbytečného hluku a nepořádku. Jejich přirozeností je žít
v pořádku a tento pořádek dokáží udržovat.
Je-li tomu tak, kam se všechny tyto vlastnosti ztrácejí? Jak to, že děti,
které známe, jsou nepořádné, neukázněné, hlučné a mají ke škole а к učení
odpor? A kdo za tuto jejich změnu může?
Odpověď italské lékařky je jasná: na vině je dospělý. Dítě má v sobě již
od narození „plán" svého rozvoje. „Když přijde na svět nový jedinec, má v sobě
záhadné vodící síly, které se stanou zdrojem jeho práce, povahy i adaptace na
prostředí".44

Dítě je vnitřními silami poháněno k tomu, aby se rozvíjelo a učilo.

Ke svému učení však potřebuje prostor. Potřebuje si vše osahat, vyzkoušet. A
na řadu nastupuje dospělý, který namísto toho, aby dítěti nabídl podnětné
prostředí a vhodné pomůcky, přichází s četnými zákazy a příkazy. To nesmíš,
to nedělej, na to nesahej... Ve snaze ochránit zdraví dítěte či svůj majetek se
dospělý stává nepřítele dětského rozvoje. Zatímco jeho snahou je dítěti pomoci,
ve skutečnosti mu ubližuje.
Snad nejvíce spornou otázkou by se mohlo zdát tvrzení, že dítě má
přirozený smysl pro pořádek. Vždyť pro děti je typické, že všude po nich
zůstává doslova spoušť. Věci rozházené, zničené, špinavé. Nic nemá své
místo. Přimět dítě к úklidu je nesnadné. Jak tedy může paní Montessori tvrdit,
že děti pořádek potřebují, ba přímo milují? „Pokud dítě prochází

obdobím

zvýšené vnímavosti na pořádek, nepořádek, který vnímá, může být překážkou
jeho duševního rozvoje a může způsobit různé úchylky."45 Dítě potřebuje nějaký
řád. To, že má každá věc své místo, dodává dítěti jistotu. Naopak fakt, že věci
44
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nejsou na svých obvyklých místech může v dítěti vyvolat pocit, že vše není
v pořádku, způsobí tak neklid dítěte. Mnohdy i pláč a hysterii, s těmito projevy
se u malých dětí setkáváme často a nedaří se nám odhalit příčinu. Ta může
spočívat vtom, že věci nemají svůj řád. Nejsou na svých obvyklých místech.
Dítěti chybí logická uspořádanost prostředí. Předměty, které jsou na svých
místech, usnadňují dítěti orientaci v okolním prostředí. Cítí se jisté a klidné.
Pokud do tohoto klidného uspořádaného prostředí zasáhneme narušením
zavedeného řádu, způsobíme v duši dítěte chaos. Dítě je zmatené a nešťastné.
Je-li dítě starší, podílí se na udržení pořádku samo. Nejsou-li věci na svých
místech, srovná je, či přemístí na správné místo. Maličkým dětem ale nezbývá
než dát své neštěstí najevo hlasitým pláčem.
Kázeň úzce souvisí se správným rozvojem dítěte. Rodiče jsou pro dítě
jeho jistotou, Je proto pro dítě přirozené je poslouchat. Pokud se však pokyny
dospělých dostanou do přímého rozporu s vnitřními potřebami dítěte, dochází
ke konfliktu. „Dítě dospělého ochotně poslechne. Když však dospělý chce, aby
se zřeklo těch instinktů, které souvisejí s jeho vývojem, poslechnout nemůže. "46
Pokud se dítě začne náhle vztekat, měl by to dospělý vnímat jako projev
obrany. Dítě se brání tomu, aby mu byl znemožněn jeho rozvoj. Úkolem
dospělého v takové chvíli je problém rozpoznat, odstranit a umožnit tak dítěti
rozvíjet se v souladu s vnitřními potřebami. Pokud dokážeme tyto potřeby
respektovat, bude dítě klidné a vyrovnané. V opačném případě bude propadat
vzteku, bude neukázněné a toto chování mu přetrvá i v době školní docházky.
Vzdělávací

metoda

Marie

Montessori

vychází

z osobnostních

předpokladů a individuálních schopností dítěte. Tím, že je výukový plán
sestavován podle jeho rozvojových potřeb, dochází nejen к optimálnímu rozvoji
dítěte, ale také se odstraňuje mnoho nežádoucích jevů, které se často vyskytují
při běžném stylu výuky.
Každé dítě pracuje podle svého individuálního programu. 47 Tím, že
respektujeme jeho individuální tempo, umožňujeme dítěti ucelenější vzdělání,
než jakého může dosáhnou např. slabý žák na běžné ZŠ. Nutnost naplnit
45
46
47
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osnovy nutí učitele, aby se při výuce řítil tím, zda učivo zvládla většina, tedy
průměrní žáci, a slabým žákům není ponechán dostatek času, aby i oni látku
pochopili a dostatečně zažili. Montessori metoda naopak poskytuje žákům
dostatek času i podnětů. V montessori třídách není problém s integrováním
dětí, neboť všechny děti mají individuální přístup v souladu se svými osobními
potřebami. Zároveň odpadá srovnávání žáků. Jestliže ve stejné době probírají
děti odlišnou učební látku, nedostanou se do situace, kdy by měly pocit, že
ostatní žáci jsou lepší (nebo horší) než oni. Žáci nejsou ve stresu, že učivo
nezvládají. Také nevznikají problémové vztahy na základě úspěšnosti ve škole
(„ty jsi hloupý.'.."). Všechny děti mají možnost zažít pocit úspěchu - díky tomu,
že samy dokážou řešit nejrůznější úlohy a problémy. 48
Podstata úspěšnosti metody Marie Montessori je založena na vhodném
a podnětném prostředí. 49 Děti jsou již odmala vedeny k tomu, aby samy
získávaly potřebné informace a následně je dokázaly kvalitně zpracovat.
Vědomosti jim nejsou předkládány к pasivnímu memorování. Naopak didaktické
pomůcky jsou koncipovány tak, aby podnítily vnitřní aktivitu dítěte a nutily jej
myslet v souvislostech.

Didaktický materiál reaguje na klasický problém

běžných základních škol - nepochopení látky. Montessori třídy jsou vybaveny
počítači - to umožňuje žákům vyhledávat potřebné informace přímo v průběhu
výuky. Tato výhoda (možnost využití počítačů v průběhu každé vyučovací
hodiny) je žákům běžné ZŠ vzhledem к finanční náročnosti odepřena.
V montessori třídách nebývá ticho a klid. Ale nelze mluvit o nedostatku
kázně. Se samostatnou či skupinovou prací dětí je spojen pracovní šum. Ale
díky zajímavému podnětnému prostředí, názornému didaktickému materiálu
a respektování momentálního zájmu dítěte nedochází při výuce к nekázni.50
Má-li docházet ke kvalitnímu vzdělávání, je i zde (stejně jako na běžné
ZŠ) limitován počet žáků ve třídě.
Marie Montessori svoji práci založila na dlouhodobém pozorování dětí
ana

zkušenostech s jejich psychikou a prožíváním.

48

Nelze tvrdit, že její

Jedním z hesel pedagogiky Marie Montessori je věta jejího žáka: „Pomoz mi abych to dokázal sám. "
Tato věta vystihuje nejen princip výchovy v montessori školách, ale také přístup dětí к jejich vzdělávání.
49
Didaktické materiály Marie Montessori - viz str. 35
50
Podmínkou j e vzdělání vyučujících v oboru montessori pedagogiky a kvalitní organizace výuky.
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běžné ZŠ, neboť v montessori školách tyto problémy většinou ani nevznikají.
Ale právě úspěšnost montessori metody by mohla být podnětem к zamyšlení.
Můžeme čerpat ze zkušeností Marie Montessori? Není možné využít některé
z jejích metod i v běžných základních školách? Nenalezneme v montessori
metodě způsob, jak za daných podmínek zvýšit kvalitu výuky i rozvoje
osobnosti žáka klasické ZŠ?

5.

Inspirace montessori pedagogiky do běžné ZŠ

Bylo by absurdní domnívat se, že pouhým použitím metod Marie
Montessori

v běžných

školách

se

změní

návyky

a

chování

dětí.

Dítě

nezměníme ve stejném prostředí. Naopak musíme změnit prostředí podle
potřeb dítěte.
Cílem učitelů by se mělo stát to, že poskytnou dětem

poznatky

a dovednosti, které potřebují. Umožní jim získat globální chápání a hodnotové
představy o okolním světě. A při tomto budou dětem vzorem a svým
doprovodem jim pomohou k tomu, aby mohly jít vlastní cestou 51 .
Montessori hlásá, že zkušenost je prostředkem růstu. To je myšlenka,
které by se mělo současné školství chytit. Poskytnout dětem možnost vše si
osahat, ozkoušet, zažít. Z teoretických poznatků se tak stanou zážitky. Dítě
samo uvidí, v čem spočívá podstata věci. To mu umožní danou problematiku si
lépe zapamatovat. Příště při setkání s těmito věcmi již bude jednat na základě
své vlastní zkušenosti. Zároveň se v něm rozvine přirozená láska ke zkoumání
a učení.
Učitel by se měl naučit více povzbuzovat inteligenci dětí i jejich schopnost
myslet a logicky řešit úkoly. Dát prostor jejich názorům, podnětům, ale
i diskusím a možnosti obhajovat své názory a věcně argumentovat. Zadávat
dětem problémové úlohy, poskytnout jim prostředky, aby si na ně samy nalezly
odpovědi.

51

Inspirováno knihou K. Rýdla: Metoda Montessori pro naše dítě.
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Dětem je nutno poskytovat zpětnou vazbu jejich práce. Vždy by měly
vědět, к čemu je to dobré, co jim to přináší, kde to využijí.
Poskytnout dětem možnost volby. A samozřejmě naučit je nést к ní odpovídající
odpovědnost. Dětem jsou na školách zpravidla předkládány polotovary, či již
hotové záležitosti, pravidla, rozhodnutí. Děti nemají takřka žádnou možnost
uplatnit svoji vlastní volbu. A když pak tuto možnost získají, nedokáží si zvolit.
Neumějí zvážit pro a proti, ujasnit si své priority. O schopnosti nést za svá
rozhodnutí zodpovědnost ani nemluvě...
Práce s chybou je v montessori pedagogice stěžejní. Je to prostředek ke
zjištění

vlastních

nedostatků.

Zároveň

je

přirozenou

motivací

к jejímu

odstranění a celkové nápravě problému. Na běžných základních školách je
chyba posuzována spíše jako závažný nedostatek v přípravě žáka. Stává se
kritériem jeho úspěchu, nikoli prostředkem к jeho dosažení. Heslo „chybami se
člověk učí" zde zatím příliš neplatí.
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V.

KAPITOLA

PRAKTICKÁ ČÁST52

1.

Montessoriovské školy

Velký důraz klade Maria Montessori ve své metodě na osobnost dítěte.
Za nezbytné považuje poskytnout dítěti dostatek prostoru pro seberealizaci
a pro uplatnění vlastní osoby a svého potenciálu. Této tendenci odpovídá
i koncepce

výuky

v montessoriovských

školách.

Je

zde

brán

v úvahu

individuální vnitřní plán dítěte a jeho momentální potřeba vzdělávat se v té které
oblasti. Průběh vzdělávání je vytvářen tak, aby se dítě mohlo již odmala projevit
a aby se aktivně zapojovalo do řešení úloh, ať již samostatně nebo ve
skupinách. Protože koncepce Marie Montessori vychází z individuality dětí,
neexistuje univerzální model montessoriovské školy. Školy musí vycházet
z možností, které jsou jim dány. Jedno mají ale společné: nejdúležitější je pro
ně dítě.
Od ranního příchodu do školy čeká děti řada povinností a rozhodnutí.
Postupně přebírají odpovědnost za sebe a za důsledky svého rozhodování.
Práci si plánují podle svého momentálního, ale i dlouhotrvajícího zájmu. Při
každodenním posezení „na elipse" si ve škole všichni povídají, co se jim dnes
podařilo, z čeho měli radost, co jim šlo moc dobře a co ne, kdo je rušil a kdo jim
pomohl, jak se cítí, když se jim něco povede, atd. Děti si nosí různé věci a také
o nich si povídají. Tím se děti učí informovat ostatní. Zároveň se učí samostatně
diskutovat, obhájit svou práci a názory. Jedním z cílů montessori pedagogiky je,
aby se dítě naučilo vyjadřovat a formulovat svoje myšlenky. Mělo by je umět
samo srozumitelným způsobem sdělovat ostatním, ale také ostatním rozumět.

52

Pedagogikou Marie Montessori se zabývám již několik let. Školy, které v této části zmiňuji
jsem navštívila v roce 2003. Tomuto roku také odpovídají údaje o školách a počtech jejich
žáků...
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Děti mají přirozenou touhu učit se a rozvíjet se. Úkolem dospělých není
dítě formovat, odstraňovat mu překážky a manipulovat s ním, ale přičinit se o to,
aby vlastními silami a svým tempem získávalo nové zkušenosti a dovednosti.
Hlavním cílem pedagogiky Montessori je umožnit každému z dětí, aby využilo
v maximální míře svých možností a svého potenciálu. Pedagogika Montessori
vychází z toho, že se děti učí samy, že si většinu poznatků samy vyhledají,
objeví.

Prostředí

musí

být tedy takové,

aby jim

to

umožňovalo.

Místo

přikazování je třeba nabízet alternativy. V montessori školách např. mohou děti
ve spolupráci s učiteli aktivně ovlivňovat dění ve škole a nést i určitou
zodpovědnost za své vzdělávání a podílet se na řešení problémů.
Jedním z úkolů učitele montessori školy je, navodit atmosféru tak, aby se
děti neučily být závislé na pochvale a odměně a nebály se udělat chybu.
Pochvalu učitelka využívá u nových a nejistých dětí к navození pocitu jistoty
a bezpečí. Děti si samy kontrolují a opravují své práce, takže nevzniká tolik
degradující vzájemné srovnávání. Děti si věří, mají chuť pracovat. Zároveň se
naučí kriticky hodnotit svou práci, učí se ze svých chyb. Chyba má ukázat to, co
je třeba procvičit nebo zopakovat. Děti ji chápou jako přirozený a běžný jev.
Chyba je zdroj impulzů к vlastnímu zdokonalování. Dovednost udělat práci
dokonale a umět najít rozdíly a chyby je pro život důležitá. Jejich samostatnost
a nezávislost roste. Každé dítě potřebuje mít pocit jistoty, bezpečí a úspěšnosti,
potřebuje mít radost ze své práce a neustálé kladné či záporné hodnocení ze
strany

dospělých

vlastně

omezuje

jeho

svobodnou

volbu

činnosti

a sebevědomí. Na montessori školách se neznámkuje, nesrovnává. Jsou zde
odstraněny

všechny

typy

soutěžení.

Soutěžení

se

nahrazuje

tréninkem

spolupráce. Období klasifikace se často využívá к tomu, aby děti napsaly
sebehodnocení. Učitel tak získá možnost porovnat to, jak se vidí děti, se svými
názory.
Ve třídách jsou různě rozmístěné lavice - pro samostatnou práci, pro
práci dvojic nebo čtyř- až osmičlenných skupin. Každý den se děti i učitelé
scházejí „na elipse", kde se společně řeší problémy, děti se seznamují
s organizací
v prostředí

vyučování
Montessori

nebo

s plány

umožňuje

a tématy

dětem
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lépe

projektů.
a

Způsob

přirozeněji

práce
vyrůstat

v samostatně uvažující bytosti, více přemýšlet, diskutovat, projevit svůj názor.
Není zde ale jen svoboda, je to i zodpovědnost.

2.

Které rysy osobnosti rozvíjí montessori pedagogika?

SAMOSTATNOST
Hlavním osobnostním rysem, který se na montessori školách rozvíjí, je
samostatnost. К samostatnosti jsou děti vedeny během celého času stráveného
ve škole. Pomoci dítěti být samostatným, dokázat jednat a myslet a rozhodovat
se sám za sebe, to je jeden z hlavních cílů montessori výchovy. Děti sami
rozhodují o své činnosti. Možnost volby znamená vzdát se jiné možnosti.
Svobodná

volba

vede

dítě

к sebezdokonalení

а

к úspěchu.

„Svoboda

rozhodování a svoboda projevu je to, co proměňuje bezmocné a závislé dítě na
světu dospělých

v malou, přemýšlivou

a činorodou

bytost, která

rozhoduje

podle své úvahy a emocí.,63
Svobodu je ale možno uplatňovat pouze v rámci nějakých mantinelů.
V montessori škole je pevně stanoven řád, podle kterého se děti musejí řídit.
„I když jsou děti v našich školách svobodné, neznamená

to, že tam nevládne

určitý řád. Řád má ve skutečnosti přímo zásadní význam, a pokud mají dětí
svobodně provádět činnosti, které slouží к jejich rozvoji, řád musí být dokonce
ještě propracovanější

než na běžných školách.,6A

Společně se samostatností

na sebe děti přebírají odpovědnost. Při práci s pomůckami dítě pochopí, že
existují zákonitosti v zacházení s nimi. Děti si uvědomí, že pohybují-li se ve
společnosti jiných

lidí,

nesmí jejich

chování

narušit

svobodu

ostatních.

Respektování ostatních hraje v rozvoji samostatnosti u sebe i u druhých
důležitou roli.

"MONTESSORI, Maria: Objevováni dítěte, str. 64
MONTESSORI, Maria: Absorbující mysl, str. 163

54
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SEBEKONTROLA
Mnoho učitelů považuje za jednu ze svých hlavních činností vyhledávání
chyb ve výkonu žáků. Mnohem častěji se hodnotí špatné výkony, dětem se
vytýká, co všechno udělaly chybně. Dává se jim za vzor schopnější spolužák.
Montessori hodnocení odmítá, stejně jako soutěživost. Nejde o to, aby bylo dítě
nejlepší ze všech, ale aby bylo co nejlepší v rámci svých možností. Také nikdy
nehodnotí dítě nebo jeho práci. Upozorňujeme-li dítě na jeho slabý výkon, jen
snižujeme jeho zájem o další činnost. Naopak pokud dítě samo odhalí chybu,
chce ji napravit. Dítě je vedeno к samostatnosti a jako takové má být schopno
samo své chyby najít a odstranit. Montessori pomůcky jsou koncipovány tak,
aby samy poukázaly na chybu. Dítě chybu odhalí a má možnost ji napravit.
Samo si uvědomí, v čem je problém, dívá se na sebe kriticky a má zájem
o změnu situace. Zjistí-li dítě samo chybu pomocí pomůcky, nutí ho to
к dalšímu přemýšlení. Ditě rozvíjí své sebekritické schopnosti a zvyká si
opravovat své chyby. Učí se ze svých chyb. Zná-li dítě své slabé stránky, je
schopno podívat se na sebe objektivně. Schopnost nezaujatého sebehodnocení
a sebekritiky je další významnou složkou lidské osobnosti.

SEBEJISTOTA
Další důležitou součástí lidské osobnosti je sebejistota, důvěra ve své
vlastní já. Člověk by se neměl bát prosadit se, vyjádřit svůj vlastní názor. Měl by
věřit svým schopnostem a měl by si být vědom svých předností. Sebejistota je
další z osobnostních složek, které metoda

Marie

Montessori

přirozeným

způsobem rozvíjí. Děti a učitelé v montessori škole zahajují každý školní den
společným povídáním. Nejen, že se děti i učitelé navzájem o sobě dozvídají
mnoho věcí. Hlavní přínos je v komunikaci. Děti se nebojí vyjádřit, vyslovit svůj
názor. Učí se diskutovat, vhodně reagovat na podněty, odpovídat na otázky.
Nebojí se zeptat, je-li jim něco nejasné. Vytváří si vlastní názory a ty bez
problémů prezentují před ostatními. Sebejistota se projevuje i při práci. Dětem
nevadí, když jejich kamarádi umějí víc. Jsou si vědomé svých vlastních
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schopností a jsou na ně hrdě, protože ví, že to, co dělají, dělají dobře. Netrápí
je, když ostatní umí víc, jsou si jisté, že to časem zvládnou také.

A jak vypadají montessori školy v České republice?

3.

MŠ a ZŠ Montessori, Kladno
Základní škola Montessori na Kladně55 existuje od roku 2000. Navazuje

na mateřskou montessori školu. Škola byla zřízena při ZŠ Vodárenská. Školu
vedou paní učitelky Zdena Čížková a Kamila Randáková. V současné době ji
navštěvuje 35 dětí. Vlastní vzdělávací programy pro montessori školy se teprve
vytvářejí, škola tedy pracuje podle programu Obecná škola. Přestože to s sebou
nese řadu překážek, dokázaly paní učitelky uvést v soulad principy montessori
metody a programu obecné školy. Jednou ze zásad Marie Montessori jsou
věkově heterogenní skupiny. Velká třída tedy není rozdělena podle věku dětí,
naopak, je kladen důraz na možnost vzájemné spolupráce různě starých žáků.
Třída se potom dělí na tří části: pro výuku matematiky, českého jazyka a
kosmické výchovy. Jednotlivé sekce jsou odděleny posuvnými dveřmi, které
jsou neustále otevřené a umožňují prostupnost. Každá část je vybavena
potřebnými pomůckami, na matematiku jsou to originální montessori pomůcky,
na ostatní předměty si jich paní učitelky celou řadu vyrábějí samy.
Každé ráno začíná „elipsou". Děti i paní učitelky si sednou do kroužku
nebo do elipsy (původní montessori tvar) a zahájí nový školní den společným
povídáním. Poté se děti rozejdou po třídě, každý к práci, o kterou má
momentálně zájem (v souladu se svojí senzitivní fází). Paní učitelky mezi nimi
procházejí, předvádějí práci s pomůckami, pomáhají a radí, pozorují děti při
práci... jejich hlavním úkolem bylo připravit pro děti prostředí, ve kterém budou
schopny pracovat samostatně, bez příliš velké pomoci ze strany učitele.
Celá koncepce montessori školy je uspořádána tak, aby maximálně
rozvíjela osobnost dítěte. Děti se učí samostatnosti. Učí se rozhodovat a nést

55

Základní škola Montessori, Na Vyhaslém 3197, Kladno 272 01
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za své rozhodnutí následky. S možností samostatného rozhodování na sebe
přebírají zodpovědnost. Děti pracují samostatně nebo ve skupinách. To je vede
к umění spolupráce, ke společnému řešéní problémů a také ke vzájemné
toleranci. Pomůcky jsou koncipovány tak, aby bylo dítě samo schopno provést
kontrolu. Žáci tak mohou sami nalézt chybu a odstranit ji. Učí se tak hodnotit
sami sebe a objektivně posuzovat svoji práci.

3.1

Elipsa
Zahájení každého dne má na rozvoj osobnosti významný vliv. Děti

i učitelé se vzájemně přivítají. Dají si najevo, že se navzájem respektují a že
každý z nich má ve třídě své místo. Elipsa slouží také jako nácvik praktické
komunikace. Děti vyprávějí svoje zážitky, nebo významné události, které se
v jejich životech staly. Učí se formulovat své myšlenky a vyjadřovat své pocity.
Zároveň se učí naslouchat si, respektovat názory druhých, reagovat na ně. Učí
se sebeovládání, aby si neskákaly do řeči. Diskutují a hledají společná řešení.
Možnost vyjádřit se má každý, všechny názory jsou vyslechnuty a diskutuje se
o nich. Žádný názor není označen za špatný, děti nemusí mít strach se projevit.

3.2

Práce
Práci si děti volí samy, v souladu se svým „vnitřním programem". Jeden

ze základních požadavků Marie Montessori při výchově dítěte byl respektovat
jeho senzitivní fáze. Zajímá-li se dítě několik měsíců pouze o matematiku, je
nesmyslné nutit ho např. psát. Samy učitelky potvrzují, že období zájmu o jednu
činnost po určité době odezní a dítě se začne věnovat jiné činnosti, jak ho
vedou jeho vnitřní potřeby. Samotnou práci provádějí děti s velkým zaujetím.
Zajímavé a velmi názorné pomůcky tomu přispívají. Při práci se projevuje
výhoda prostupnosti tříd. Žáci, kteří již s pomůckou pracovali, předvádějí
činnost ostatním.

Nejen že si tím sami postup zopakují,

navíc trénují

vyjadřovací schopnosti a jejich podání je dětem srozumitelnější než mluva
dospělého člověka. V některých případech projeví dítě zájem o činnost proto,
že vidí, jak jeho spolužák pracuje, a chce umět to, co on. Děti si nezávidí, že
někdo umí víc než druhý. V montessori systému jsou si vědomy svých
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předností a chápou, že každý vyniká v něčem jiném. Snaha po dosažení stejné
úrovně, které dosáhl jejich kamarád, nevychází ze závisti, ale z potřeby rozvíjet
se a dosahovat co nejlepších výkonů.56
Samy pomůcky jsou koncipovány tak, že dítě při činnosti s nimi musí
pracovat postupně. Pro práci s náročnějšími pomůckami žákům chybí potřebné
vědomosti

či

zkušenosti.

Zvolí-li

tedy

dítě

pomůcku

neúměrnou

jeho

dosavadním schopnostem, samo ji odkládá, protože nenaplňuje jeho potřebu
vnitřního rozvoje a věnuje se práci s odpovídajícím materiálem.

3.3

Projekty
Paní učitelky vymýšlejí pro děti projekty57. Kolem tématu projektu se pak

odehrává práce ve všech předmětech. Projekt (v době mé návštěvy probíhal na
škole projekt o pravěku) je sám o sobě učební látkou a při jeho zpracovávání si
žáci osvojují nejen poznatky, ale získávají mnoho zkušeností a celkově se
rozvíjejí. Zajímavé projekty podporují zvídavost dětí a motivují je к vlastní
aktivní

činnosti.

Dětem

jsou

zadávány

problémové

úlohy,

které

musí

samostatně nebo ve skupinkách řešit. Musí si určit, jakým způsobem úkol splní.
Všechny informace si samy vyhledávají, k tomu mají к dispozici knihovnu,
počítače, mohou se poradit se staršími spolužáky... Vyhledané informace samy
vyhodnocují a zpracovávají. Děti se učí rozhodovat o tom, co je podstatné a co
ne. Tím, že si děti většinu poznatků samy vyhledají a objeví mezi nimi vzájemné
souvislost, zapamatují si mnohem více. Současně se při práci rozvíjí schopnost
spolupráce a vzájemné komunikace. Při vyhledávání potřebných informací
trénují svoji trpělivost. Během práce ve skupinách se učí činnosti organizovat.
Při prezentování své práce musí své závěry správně formulovat. Děti si
navzájem předávají své poznatky, během práce si mohou navzájem radit.
Vzájemně se učí od těch, kteří se v dané oblasti orientují více, radí si při
zpracovávání

úkolu. Významný prvek vzájemné spolupráce a ochoty si

pomáhat je vidět zejména při práci s počítači, kde je úroveň dětí velmi odlišná
56

Nejlepším výkonem není myšleno být nejlepší ze třídy, ale dosáhnout nejlepšího výkonu v rámci svých
možností!

37

„Vymýšlíme pro děti projekty, při kterých pracují ve dvojicích nebo ve skupinách, aby se naučily
spolupráci a toleranci. Bez nich se v dnešní době neobejdou." Moderní vyučování, 2003, č. 11, s. 3-5
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v závislosti na rodině. Téma projektu prolíná do všech předmětů,

např.

gramatiku si děti procvičují na větách s pravěkou tématikou, při hudební
výchově vytvářejí pravěkou hudbu, při tělesné výchově nacvičují pravěké tance.
Propojením do všech předmětů je zajištěna komplexnost.

Děti získávají

ucelenou představu o tématu, vnímají a na vlastní kůži zažívají vztahy
a souvislosti různých oborů.

3.4

Pravidla soužití
Jakýmsi vnitřním řádem školy je seznam pravidel chování ve třídě:

PRAVIDLA SOUŽITÍ. 58 Jedná se o 14 pravidel, která jsou potřebná к vytvoření
příhodné atmosféry, ve které se budou žáci moci rozvíjet. Většina pravidel se
týká osobnostních složek, jejichž rozvoj škola podporuje. O která pravidla se
jedná a jak je škola rozvíjí?
Důvěra - celá montessori metoda je založena na důvěře. Montessori věří, že
dítě se chce vzdělávat, že chce zvládat náročné úkoly a že chce rozvíjet svoji
osobnost. A její pedagogika z této důvěry vychází. Poskytuje dětem vhodné
prostředí. Věří, že dítě si samo správně určí oblast, ve které by se zrovna mělo
vzdělávat. Pro výrobu pomůcek i pro běžně potřebné předměty používá
Montessori křehké materiály. Věří, že dítě si bude vědomo zodpovědnosti,
kterou za předměty nese, a že je nerozbije. Dítěti je také dána důvěra
v ostatních činnostech, děti se mohou volně pohybovat po třídě (na Kladně
mohou děti chodit samy na zahradu). Dáme-li dětem důvěru, jsou si toho
vědomi, přijmou za své jednání zodpovědnost a chovají se tak, aby naši důvěru
nezklamaly. Důvěra je pro děti účinnější motivací než příkazy nebo sliby. Děti
se učí jednat férově -

к sobě samému, vůči spolužákům i vůči učiteli.

Nepodvádí, pracují a učí se poctivě a učitel se na ně může spolehnout. Vzniká
důvěra ze strany spolužáků i učitele.
Aktivně naslouchat - aktivní naslouchání se trénuje při společném povídání.
Cílem je naučit se druhému naslouchat, chápat, co říká, a rozumět mu.

58

Viz příloha č. 4
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Neshazovat - respektovat druhé a brát je takové, jací jsou. Mají-li děti rozvíjet
svoji sebedůvěru, nesmí je ostatní shazovat. Každý vyniká v něčem jiném
a nelze nikoho odsoudit jen pro to, že umí v dané oblasti méně než ostatní. To
je jeden z důvodů, proč Maria Montessori odmítá soutěživost a hodnocení.
Zdravý rozum - rozvoj tzv. „zdravého rozumu" je pro uplatnění v dalším životě
důležitý. V montessori škole se děti neučí „papouškovat", nečekají, co jim kdo
dá „pod nos". Děti zde, se učí samostatně přemýšlet, kriticky uvažovat. Pokud
nesouhlasí s učitelem, nebojí se svůj názor vyjádřit. Zajímají se o podstatu věcí,
aby jim mohly lépe porozumět. Nestačí, když se jim řekne, že to tak je. Chtějí se
o tom přesvědčit! Znají-li podstatu jevů, vzájemné souvislosti, mohou lépe
formulovat a vyjadřovat své myšlenky. Dokáží analyzovat situaci a najít vhodné
řešení. Užívání dobrého úsudku je jedna z mnoha kompetencí, které děti
mohou v montessori škole získat.
Odpovědnost - přejímání odpovědnosti je přirozená součást samostatnosti
a svobody, která je dětem dávána. Děti se učí být odpovědné za své činy a za
své volby.
Zvídavost -

pro to, aby měl člověk po celý život potřebu se vzdělávat

a získávat stále nové poznatky, je nezbytná jistá dávka zvídavosti. Montessori
metoda je založena na aktivitě žáků. Aby měly zájem o práci, je nutné probudit
jejich zvídavost. Hlavní práce je tedy na učiteli -

připravit dítěti zajímavé

prostředí, nastolit zajímavý problém, probudit jeho zájem.
Spolupráce - práce v týmu, schopnost kooperace, přizpůsobivost..., to jsou jen
některé schopnosti, bez kterých se dnes člověk obejde jen stěží. Je důležité,
aby se děti učily pracovat společně, aby byly schopny směřovat ke společnému
cíly. Montessori metoda dává spolupráci velký prostor. Děti mají možnost
navzájem si radit, pomáhat. Spoustu úkolů řeší týmově. Jsou ke společné
činnosti vedeny odmala, nedělá jim problémy respektovat názory ostatních,
společně se o problému radit a hledat řešení přijatelné pro všechny. Učí se
organizovat práci v týmu a hledat společné závěry. Vzájemně se inspirují
a motivují, jejich práce se tak stává kreativnější. Skupiny, ve kterých děti
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pracují, si volí samy, přesto se jejich složení mění, a oni tak mají možnost
naučit se spolupráci s různými typy lidí.
Trpělivost - děti by si měly od útlého věku zvykat, že se musí vzájemně
respektovat a že někdy je třeba trpělivost. Maria Montessori měla ve svých
školách každou pomůcku vždy jen jednou. Pracovalo-li s ní jedno dítě, muselo
druhé trpělivě počkat, až svoji práci dokončí, pomůcku vrátí zpět na její místo
a teprve potom si samo mohlo pomůcku vzít a začít s ní pracovat. Tím se učí
děti

nejen trpělivosti,

ale

respektu

к práci

ostatních.

Montessori je oboustranná - neočekává se jen o

Trpělivost

v pojetí

dětí, ale také od učitele

(vychovatele). Ten by měl být trpělivý к potřebám dítěte, к jeho individuálnímu
tempu, atd.
Řešení problému - při aktivních činnostech se děti přirozeným způsoben učí
řešit různé problémy. Ať již je to vyhledávání informací, vzájemná kooperace
nebo technické problémy. Dítěti je přenechána aktivita, nepřijímá pasivně
informace, ale tyto informace získává řešením jednotlivých úkolů. Při běžné
práci ve škole řeší každý den množství malých nebo dílčích problémů. Tím
zároveň získávají zkušenosti a schopnosti řešit složitější problémy. Učí se
přijímat změny a přirozeně na ně reagovat, vyhledávat optimální řešení.
Osobní maximum - podat maximální výkon, dělat vše nejlépe jak dovedu,
pracovat naplno. Děti se učí rozvíjet své schopnosti a maximálně je využívat.

3.5

Názory rodičů
Většina dětí, které chodí na základní školu Montessori na Kladně, přišla

na tuto školu z mateřské školy Montessori. Některé děti sem však přišly
z běžných školek, nebo dokonce přestoupily z běžné základní školy. Důvodem
bylo, že se jejich rodiče dozvěděli o systému montessori a chtěli, aby se jejich
dítě vzdělávalo v montessori prostředí. Jaké jsou názory rodičů na tuto školu
a jak se zde podle nich rozvíjí osobnost jejich dětí?
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Ve většině případů jsou rodiče59 se školou velmi spokojeni. Vidí, že jejich
děti se umí učit. Nechtějí podvádět, opisovat, snaží se vše zvládat sami. Rodiče
oceňují zejména to, že se děti učí argumentovat, diskutovat, vhodně reagovat.
Mají možnost naučit se zde mnoho věcí a to uceleně, ve vzájemných
souvislostech. Pracují formou pokusů, projektů, pořádají exkurze. To jim
dodává potřebné zkušenosti a zážitky, vidí dané jevy v praxi. Velký přínos
spatřují rodiče také ve věkově heterogenním složení třídy. Děti si mohou
navzájem

předávat

své zkušenosti,

vzájemně

se motivují,

pomáhají

si.

Vzájemné vztahy mezi dětmi jsou lepší. Děti jsou velmi samostatné, nečekají,
až jim někdo řekne, co mají udělat. Jsou sebevědomé, ale zdravě sebevědomé!
Jsou zvyklé otevřeně vyjadřovat své pocity. Učí se za svá rozhodnutí přebírat
zodpovědnost. Celkově se chovají dospěleji. Co je pro rodiče i děti velmi
důležité, je fakt, že děti chodí do školy rády. Nejsou školou odrazeny nebo
znechuceny, jak tomu

často

bývá

u dětí

navštěvujících

běžnou

školu.

Neexistuje stres ze zkoušek. Děti se nemusí „šprtat". Všechny poznatky, které
si osvojily, mají zažité.
Přesto ale mají někteří rodiče obavy. Škola má povolení vyučovat pouze
do čtvrté třídy a rodiče se bojí, jak budou jejich děti reagovat na přestup na
běžnou základní školu. Zda budou schopny přizpůsobit se tamnímu režimu
a zda úroveň jejich dílčích poznatků bude stejně velká jako u dětí, které běžnou
ZŠ navštěvují od první třídy. Rodiče jsou si vědomi, že jejich děti mají
komplexní vědomosti, znají souvislosti mezi různými jevy a umějí o věcech
přemýšlet. Běžná základní škola je ale mnohem více zaměřena na kvantitu, děti
se zde učí množství teoretických poznatků. Děti z montessori školy jsou vedeny
spíše k tomu, aby si uměly potřebné informace dohledat, nikoli aby je uměly
zpaměti.

3.6

Názory učitelek
Obě paní učitelky začínaly jako vyučující prvního stupně běžné základní

školy.

59

Uvědomovaly

se

nedostatky

tohoto

systému

(malý

prostor

pro

Rozhovory byly vedeny s rodiči, jejichž druhč dítč navštčvujc či navštěvovalo bčžnou základní školu. Rodiče mčli
možnost porovnat, jak na rozvoj osobnosti jejich dčtí působí bčžná ZŠ a montessori ZŠ.
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individualitu dítěte, téměř nemožnost začlenit do výuky netradiční postupy,
obtížnost přizpůsobit se potřebám dětí). Hledaly jiné vzdělávací trendy, metody,
které by umožnily dětem co nejlépe využít svých schopností a předpokladů.
Účastnily se mnoha kurzů (např. Kritické myšlení, kurzy komunikace...) a své
nové poznatky

se snažily začleňovat

do výuky.

Po absolvování

kurzů

o pedagogice Montessori si uvědomily, že děti lze vzdělávat mnohem lépe.
Myšlenky Marie Montessori je nadchly. Absolvovaly montessori kurz a díky
spolupráci ZŠ Vodárenská

mohly založit * montessori školu. 60 Škola

byla

založena také díky iniciativě paní. ředitelky MŠ Montessori na Kladně, která
usilovala o to, aby děti po absolvování školky mohly přejít do základní školy
s montessori systémem. Již šestý rok mají paní učitelky možnost ověřovat si
názory M. Montessori v praxi a s výsledky jsou velmi spokojeny.
Obě paní učitelky se shodují, že metoda Marie Montessori umožňuje
výrazný rozvoj osobnosti dítěte. V dětech se rozvíjí zodpovědnost, schopnost
volby, komunikace, kritické myšlení, rozhodnost, schopnost uplatnění názoru...
To vše se s dětmi rozvíjí přirozeně, při běžné práci. Děti jsou vnímány jako
partneři, nejsou dospělými omezovány. Učitelky žákům vysvětlují proč se co
dělá, dávají jim možnosti činností, diskutují o jejich názorech. Místo přikazování
dětem

nabízejí

alternativy.

V

montessori

pedagogice

spolupracuje! Jako velkou výhodu ve vzdělávání

učitel

pomocí

s

metody

dítětem
Marie

Montessori vidí paní učitelky v přirozeném učení. Děti se učí pomocí konkrétní
činnosti a mnohdy si ani neuvědomují, že se vlastně učí. Maria Montessori
vychází z předpokladu, že se každé dítě chce učit. Děti jsou velmi zvídavé,
a poskytne-li jim dospělý prostředí, které je láká к objevování, pracují děti velmi
aktivně.

60

U vzniku školy byla Zdena Čížková, Kamila Randáková přišla na školu o rok později.
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4.

Jedná se o soukromou základní školu, která od r. 1998/99 jako první
v ČR pracuje metodou Marie Montessori od MŠ až po 9. ročník ZŠ.

4.1

Čajový dýchánek
Montessori škola na Černém Mostě začíná každý týden specifickým

rituálem, tzv. čajovým dýchánkem. Žáci, učitelé a vychovatelé si sednou do
kroužku (mladší děti mnohdy sedí na klíně starším), pijí čaj a společně zahajují
nový týden. Poví si, na co bude zaměřen nadcházející týden, zda se budou
konat nějaké akce (výlety, exkurze, návštěvy výstav...). Žáci mají možnost říci
ostatním, zda je v jejich životech něco zajímavého (např. jedna žákyně
odjížděla do zahraničí na sportovní soutěž). Ředitelka školy na každé posezení
připraví téma (např. sebevědomí) a na toto téma si všichni společně povídají.
Co si děti pod daným pojmem představují a také jejich zkušenosti s tématem.
Bylo-li téma sebevědomí, říkali žáci, zda si o sobě myslí, že mají sebevědomí,
či ne, a proč tomu tak podle nich je. Ostatní se také vyjadřovali, zda je dotyčný
člověk podle nich sebevědomý, v čem je dobrý, v čem vyniká, kde jsou jeho
nedostatky. Na závěr společně děti i učitelé navrhovali, jak lze sebevědomí
zvýšit. Součástí čajového dýchánku jsou vystoupení žáků. Děti mají možnost
zarecitovat připravenou básničku, zazpívat sami nebo ve dvojici. Na závěr si
zazpívá celá škola. Po skončení čajového dýchánku se děti i učitelé rozcházejí
do svých tříd a začíná výuka.

4.2

Plán práce
Na začátku každého týdne vypracují paní učitelky společně s žáky

individuální plány práce. Děti chodí jednotlivě к paní učitelce a domlouvají se,
co budou v nadcházejícím týdnu dělat. Plány se vypracovávají ze všech
předmětů. Učitelka dětem navrhne, co by měly dělat, a zeptá se, zda s tím
61

Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 9-Černý Most
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souhlasí. Pokud je plán vytvořen, je na dítěti, kdy si splní kterou povinnost.
Zatímco ostatní děti čekají, až na ně vyjde řada se zpracováváním jejich
individuálního plánu, věnují se jiné činnosti, např. uklízejí třídu.

4.3

Názor matky postiženého dítěte
Školu navštěvuje tělesně postižený chlapec. Omezena je jeho celková

hybnost, nechodí

a má problémy

s jemnou motorikou. Za velký

navštěvování montessori školy vidí jeho matka

62

přínos

v přístupu ostatních dětí.

Spolužáci se chlapci neposmívají. Berou ho takového, jaký je. Má možnost
rozvíjet se podle svých tělesných schopností. Méně však byla matka spokojena
s úrovní poznatků, 63 které si její syn osvojuje. Chlapec je velmi nadaný, proto
mají

rodiče

obavy,

zda

je

úroveň

jeho

vzdělávání

odpovídající

jeho

schopnostem. Mají dojem, že efektivita školy není dostatečná. S rozvojem
chlapcovy osobnosti je však matka velmi spokojena! Její syn je velmi uvolněný,
mnohem

sebevědomější

než dříve.

Děti jsou ve škole

považovány

za

rovnocenné dospělému člověku. Mladší mají příležitost komunikovat se staršími
a naopak. Děti jsou schopny vyřídit si své záležitosti samostatně. 64 Škola je
vede také к tomu, aby si samy zajišťovaly to, co potřebují, např. kopírovaly
potřebné materiály. Mají volný přístup na internet, kde mohou vyhledávat
informace. Dětem je dávána důvěra. Mají volně к dispozici vybavení školy:
kopírku, vypalovačku, mikroskopy, zpětný projektor... O každém jejich názoru
se diskutuje, žádný názor není odmítnut coby špatný, nepodstatný. Starší
i mladší děti jsou vedeny ke vzájemné úctě, nikomu se neposmívají, nikoho
nesnižují. Vzájemně si pomáhají. Mladší chodí za staršími a ptají se na
informace, na radu. Starší jim ochotně odpovídají. Je-li potřeba něco vysvětlit,
vysvětlí to. Děti jsou ve škole rády, mnohdy nechtějí odejít domů a rodiče (jsouli vstřícní) na ně čekají i déle než hodinu.

62

63

64

Bčžně doprovází chlapce do školy asistentka, ta však byla zrovna nepřítomna a nahrazovala j i
chlapcova matka.
Množství vědomostí, které si děti ve škole osvojí, nesouvisí s montessori systémem, ale s tím, jak
učitelé montessori systém chápou a jak vedou svoji školu.
Matka uváděla příklad, kdy chtěla syna ve škole omluvit z důvodu nemoci. On však nechápal, proč by
ho měla omlouvat matka, a telefonát se svojí omluvou vyřídil sám.
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4.4

Názory dětí
Samy děti jsou se systémem montessori školy velmi spokojeny. Líbí se

jim prostředí i přístup vyučujících. Fakt, že se ve škole neznámkuje jejich
spokojenost se školou zvyšuje. Jsou rády, že si mohou samy volit předmět,
kterému se budou zrovna věnovat. Neexistuje předmět, který by neměly rády.65
Jejich vzájemné vztahy jsou velmi dobré, líbí se jim, že mohou kamarádit
i s jinak starými dětmi. Děti přiznávají, že vidí-li, co zvládají jejich kamarádi,
motivuje je to к dalšímu úsilí, aby uměly totéž. Těší je, že mohou pracovat ve
skupinách i samostatně - jak zrovna chtějí či potřebují. Jsou ochotny si
navzájem poradit, nedělají si naschvály.
Škola

pořádá

pro děti mnoho

akcí,

různá

představení,

karneval,

masopust... Tyto akce děti velice těší, navíc mají příležitost se při nich projevit.
To se pak pozitivně odráží na jejich přirozeném chování ve společnosti. Ani
malým dětem nedělá problémy bavit se s návštěvníky školy. Samy si přisednou
a zajímají se, kdo je jejich návštěva. Nestydí se, bez problémů odpovídají na
otázky. V přítomnosti cizího člověka se chovají spontánně.
Žáci deváté třídy přestoupily na montessori školu ze 6. třídy běžné ZŠ.
Jak sami uvádějí, ze začátku jim dělal odlišný systém školy problémy. Dnes
jsou však velmi spokojeni. Uvědomují si ale, že mají vzhledem ke svým
vrstevníkům na běžných ZŠ vědomostní nedostatky. V předmětech, které jsou
zaměřeny na praktické činnosti (chemie), jsou naopak lepší, neboť díky
montessori systému mají možnost si vše vyzkoušet, dělají mnoho pokusů a vidí,
jak jevy funguji v praxi. Samy děti mají dojem, že oproti svým vrstevníkům
dokáží lépe přemýšlet.
V montessori pedagogice žáci učitelům tykají a oslovují je křestním
jménem. To považují děti za výhodu, berou tak své učitele za partnery,
kamarády. Uvědomují si, jak škola působí na celkovou kultivaci jejich osobnosti,
vrstevníky z běžných škol hodnotí jako rozjívené. Děti, které znají známkování
z běžné školy, mohou nejlépe posoudit, jak je stresující.
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5.

MŠ Mezi domy

Maria Montessori rozpracovává svoji výchovnou teorii již pro velmi malé
děti. Dítě se učí od samého narození. Nejprve jsou to zkušenosti, které čerpá
ze svého okolí. Poslouchá své rodiče a učí se tak mluvit. Neustálým trénováním
svalů dochází k tomu, že si dítě časem sedá, stoupá a nakonec začíná chodit.
Pozorováním vztahů mezi lidmi se samo učí začlenit do společnosti. Období
raného dětství je pro rozvoj dítěte nesmírně důležité. Činnosti a procesy učení
v tomto období probíhají uvnitř dítěte, dospělý člověk na ně nemá přímý vliv,
nemůže dítě naučit mluvit nebo sedět. Důležité je ale dát dítěti dostatek
podnětů pro správný rozvoj.
Dalším důležitým obdobím je věk od 3 do 6 let. Dítě si již uvědomuje
sebe samo, činnosti, které provádí, jsou vědomé a záměrné. Zde může
nastoupit dospělý -

rodič, učitel nebo vychovatel - a z vnějšku ovlivňovat

rozvoj dítěte. V tomto věku se u dětí začnou projevovat jednotlivé senzitivní
fáze, dítě se chce učit, chce se začlenit do společnosti, chce najít své místo a
uplatnění, chce se seberealizovat. Je v moci dospělého nasměrovat dítě tím
správným směrem, dopřát mu optimální podmínky pro rozvoj. Proto Maria
Montessori koncipuje svoji výchovnou metodu již pro předškolní děti. Na období
věku od 3 do 6 let klade největší váhu.
Mateřská škola Montessori 66 existuje již čtyři roky. Po svém vzniku byla
součástí běžné mateřské školy, po dvou letech přešla pod ZŠ Meteorologická. 67
Na škole vyučují dvě paní učitelky, které absolvovaly montessori kurzy
akreditované MŠMT ČR. Školku navštěvuje 25 dětí ve věku od 3 do 7 let.
Převážná většina dětí chodí do této školky proto, že si rodiče cíleně vybrali
metodu M. Montessori.

65

Na běžné základní škole to většinou bývá matematika, na montessori škole s ní žáci problémy nemají.

66

MŠ Montessori při ZŠ Meteorologická, Mezi domy 373, Praha 4-Libuš
ZŠ Meteorologická je třetí montessori základní školou v České Republice.

67
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5.1

Rozvoj osobnosti
Chceme-li pochopit, proč je montessori metoda pro děti tak přínosná,

musíme se na ni dívat komplexně. Přestože stěžejní jsou pomůcky, prostředí a
respektování senzitivních fází dítěte, tyto faktory samy o sobě nestačí. Jaké
další cíle si ve svém působení klade montessori školka? Na co klade důraz
a jak se snaží rozvíjet své malé žáčky?
Důležitý je přístup к dítěti. Dítě není podřízené autoritě učitele, který stojí
nad ním. Dítě a učitel jsou partneři. Děti jsou ve školce svobodné. Neexistují
příkazy: teď budete dělat to a to... Dítě má samo možnost podílet se na volbě
svých činností. Učitel svému žáčkovi poskytuje alternativy, dítě z nich volí.
Neexistuje zde slovo MUSÍŠ! Dalším důležitým činitelem je motivace. Inspirovat
děti к práci s pomůckami, přimět je nenásilnou formou ke smysluplné činnosti.
Nejúčinnější je v rámci motivace vlastní příklad nebo příklad jiných dětí. Stejně
jako v montessori školách i ve školce jsou třídy věkově heterogenní. To přispívá
ke vzájemným kladným vztahům mezi dětmi. Ty se považují za jakousi rodinu.
Vzájemně se uznávají a respektují. I mimo školu se stýkají děti různých věků. 68
Věkově heterogenní skupiny jsou vhodné z mnoha důvodů. Děti se vzájemně
inspirují, učí se od sebe, pomáhají si. Nikdy se žádnému dítěti neříká, že je na
něco moc malé. Všichni mají stejné šance. I starší děti vidí, že se mohou od
mladších mnoho naučit.
Další velkou výhodou montessori systému je flexibilita. Učitelé reagují na
situace, které jim den přinese. Vycházejí z drobných změn, vidí je jako
příležitosti. A děti se samy přirozeným způsobem učí reagovat na změny, na
neplánované situace a těžit z nich. Nevadí, má-li paní učitelka připravený jiný
program, nedrží se striktně svých plánů. V okamžiku, kdy některý žáček přinese
nečekaně do školky morče, odkládají se připravené plány a vychází se ze
situace. Rázem jsou na programu dne morčata, křečci, králíci a další.
Školka rozvíjí v dětech zdravé sebevědomí, zdravou individualitu. Děti se
naučí vážit si samy sebe. Umí si přiznat, že něco neumí, uvědomují si co
všechno umí. Dokáží se rozhodovat a stát si za svým. Jsou zvídavější, nebojí

68

Jako příklad uváděla paní učitelka dvě dívky - čtyřletou a sedmiletou - které se vzájemně navštěvují i
doma.
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se zeptat a diskutovat. Je na nich vidět „hlad po informacích." Nestačí jim
základní informace, chtějí zjistit víc! Již v tak malém věku vědí, kde se dají
dohledat či zjistit potřebné informace. Děti jsou mnohem samostatnější.

5.2

Názor matky 69
Stává se, že montessori školy navštěvují i děti, které sem chodí pouze

pro to, že tuto školu mají nejblíže. Většina dětí sem chodí ale proto, že si jejich
rodiče školu záměrně vybrali. Co rodiče к takové volbě vede? Co od montessori
školy očekávají? A jak škola jejich očekávání naplňuje?
Maminka dvou chlapců navštěvujících montessori školku měla své
vlastní pedagogické zkušenosti. Díky tomu dokázala posoudit rozdíl v rozvoji
osobnosti dětí na běžných školkách a v montessori systému.

Montessori

pedagogice tato matky přikládala mnoho výhod. Zejména oceňovala celkový
přehled, který děti na školce získaly, znalost věcí v souvislostech, ale také jejich
samostatnost a spontánnost. Děti se naučily postavit se problémům čelem
a vyřešit je. Také doma vidí matka změny v chování chlapců. Jsou klidnější,
šikovnější v manipulaci např. s křehkými předměty a vždy jsou ochotni pomoci.

5.3

Shrnutí
Život v dnešní době s sebou nese řadu problémů. Doba je hektická,

člověk nemá čas sám na sebe a mnohdy ani na své blízké. Dětem chybí hlubší
zájmy, smysluplná činnost. Život se stává čím dál víc komerčním, převládá
orientace na materiální statky. To se odráží i na osobnosti dětí. Chybí jim
vědomí jejich vlastní identity. Nejsou si jisty samy sebou, nedokáží se
rozhodovat, neumí řešit problémy konstruktivně. Je pro ně mnohem jednodušší
poslouchat, co jim kdo říká, než se samy angažovat, projevovat, vyvíjet nějakou
aktivitu. Odmítají vytvářet si své vlastní názory, které by musely obhajovat
a raději přejímají názory druhých - vždyť je to o tolik pohodlnější!

69

Maminka, se kterou byl rozhovor veden, má pedagogické vzdělání a j i ž dříve měla možnost setkat se
v Valdorfskou pedagogikou. Pro výchovu svých dětí si zvolila metodu Marie Montessori. Tuto školku
absolvoval j i ž její starší syn, který po prázdninách nastoupí na ZŠ Montessori. Nyní navštěvuje školku
i její mladší syn. Rodičům se zdá montessori pedagogika velmi dobrá, a proto se její prvky snaží
uplatňovat i při výchově synů v rodině.
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Montessori škola se těmto problémům vzpírá. Snaží se dětem poskytnou
takové prostředí, které je bude motivovat ke smysluplné činnosti. Snaží se
pozitivně působit na jejich osobnost a tím jim pomoci, aby z nich vyrostli
úspěšní, schopní a soběstační lidé. Děti jsou zde vedeny к samostatnosti, ale
se samostatností přebírají i zodpovědnost. Učí se samy rozhodovat. Jsou
vedeny к sebekontrole a hlavně к sebehodnocení, jak vidí samy sebe. Jsou
zvyklé diskutovat, ptát se a hledat řešení. Rozvíjí se jejich sebejistota. Děti se
učí, aby něco uměly, ne proto, že musí. Nebojí se vyjádřit vlastní názor. K dané
problematice umí zaujmout postoj.
Uvědomme si znovu, jaké jsou požadavky současné doby na osobnostní
kvality člověka. Potřebné kompetence je v dětech třeba rozvíjet od nejútlejšího
věku. Největší tíha tohoto rozvoje leží na bedrech rodičů. Jejich výchovné
postoje pak dále doplňuje základní škola. Montessori školy jsou založeny na
principu celkového rozvoje osobnosti člověka. Pokud se podíváme na tento
vzdělávací systém, jen těžko se ubráníme dojmu, že je „jak šitý na míru"
současným požadavkům na osobnostní kvality člověka.
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ZÁVĚR

Marie Montessori nezaložila svoji práci na teoretických domněnkách. Její
pedagogika se vyvinula z každodenní práce s dětmi, z jejich pozorování. Je to
vzdělávací systém založený na zkušenosti! Montessori principy fungují dodnes,
mnohé z nich jsou ověřeny výzkumy.
Montessori pedagogika by se mohla stát mnohým učitelům cennou
inspirací. V její práci najdeme mnoho prvků, které lze v našem školství úspěšně
použít. Nemůžeme si ale myslet, že tento systém je všemocný. S výchovou dětí
- s jejich správnou výchovou - je třeba začít od nejútlejšího věku. Pokud zde
uplatníme správné zásady, sklidíme ovoce své snahy již záhy, v době školní
docházky dětí. Osobnost dětí je třeba rozvíjet odmala a na tomto rozvoji je třeba
pracovat až do doby, kdy jsou děti (nebo již spíše mladí lidé) schopny za svůj
další rozvoj samy převzít zodpovědnost.
Přestože vidím ve využiti některých prvků montessori

pedagogiky

v běžném školství velký pokrok kupředu - při celkovém rozvoji osobnosti dětí není praxe tak snadná. Učitelé jsou neustále tlačeni vnějšími vlivy. Rodiče,
společnost, celý systém vzdělávání vytváří na učitele tlak: zajistit dětem postup
dále, vybavit je takovými zkušenostmi, aby zvládli úspěšně projít přijímacím
řízením na zvolenou školu, apod. Učitel je nucen ustupovat od svých snah po
rozvoji a kultivaci osobnosti a místo toho se obrací к biflování a procvičování
pro život zcela nepotřebné učební látky. Chceme-li, aby se hlavní náplní
vzdělání stalo rozvíjení osobnosti dětí, jejich získávání potřebných kompetencí i
získání schopností uplatnit se ve společnosti a v životě, je třeba nejprve změnit
celý systém vzdělávání. Nezbývá nám než pracovat na tom, aby se příležitostí
к této změně stal Rámcový vzdělávací program. Přesto se domnívám, že pokud
se nezmění celý systém, např. přijímací řízení na střední školy, ale také přístup
к učitelům, jejich postavení a platy, nikdy reforma školství nedosáhne kýženého
cíle.
V současné době, kdy kvalita vzdělávání nedosahuje vlivem vnějšího
okolí takových kvalit, jakých by mohla, kdy jsou děti stále více zkažené
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výchovou či nedostatkem času, kdy každý někam spěchá a nikdo a na nic
nemá čas, se mi zdá pedagogika Marie Montessori jako malý zázrak. Její
principy a názory mne nadchly. Její obrácení к dítěti, respektování jeho potřeb a
zároveň celkový rozvoj jeho osobnosti zcela přirozenou cestou mne nutí
к zamyšlení, proč tímto způsobem nevychováváme své děti. Vždyť myšlenky
Marie Montessori - byť staré sto let - si našly své místo v dnešní době, kdy je
stále větší tlak kladen na osobnostní předpoklady lidí.
Na začátku práce jsem si položila otázky, ptající se po možnosti využití
prvků montessori

pedagogiky

v našem současném

školství.

Doufám,

že

odpovědi byly dostatečné či alespoň inspirující. Přesto si musíme uvědomit
jednu věc: Bez ohledu na to, jaký si vybereme vzdělávací systém, v jakých
podmínkách a s jakými dětmi budeme pracovat, největší zodpovědnost leží na
učiteli. To on má tu moc ovlivnit vzdělávací proces. Na něm je, jak využije
možností a podmínek, které má. Učitelství je poslání. A kvalitní a schopní
učitelé jsou lidé, kteří si zaslouží naši úctu. Neboť učiteli byla dána možnost
rozvíjet lidi. Jeho cesta je dlouhá a trnitá, ale na jejím konci čeká pocit z dobře
vykonané práce. Učitel má tu výsadu, že když se ohlédne za svojí prací, může
si říci: „Jsem hrdý na svou práci, neboť jsem dokázal stvořit samostatné,
úspěšné a slušné lidi."
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Príloha

KUCOVE KOMPETENCE PRO EVROPU
Koncepce přípravy na život ve sjednocené Evropě. o jejíž vzájemné souvisejících a
propojených komponentách vychází z modelu proaktívního člověka. Co pojem .proaktivni"
znamená? Je to člověk, který nejenom využívá osvojených vědomostí a dovednosti a je
schopen reagovat v osobních, životních a pracovních situacích, ale také je schopen přijímat
podněty z okolí a nové komplexní situace předjímat, hledat varianty řešeni a vyhodnocovat
jejich důsledky. Je schopen se vyrovnávat s měnícím se prostředím a charakterem činností,
pracovat a přijímat role v týmu. aniž by ztratil svoji lidskou, občanskou a kulturní identitu. Je
tvořivý, učí se celý život. Proaktivni člověk disponuje souborem dovedností univerzálně
použitelných v komplexních situacích. Tyto dovednosti jsou nejenom výsledkem učení,
osvojování vědomostí a dovedností, ale také potencemi dalšího rozvoje. Takové dovednosti
jsou označovány jako klíčové kompetence. .Klíčové" je metaforické vyjádření toho, že jsou
prostředkem k odmykání dveří do nových perspektivních situaci.
Které kompetence považovat za klíčové? Skupina expertů rady Evropy se pokusila
vymezit soubor klíčových kompetenci pro Evropu (Perret, J. F.. 1996), kterými by měli
disponovat mladi Evropané.
UČENÍ
- Být schopen vzít v úvahu zkušenost
- Dávat věci do souvislosti a organizovat poznatky různého druhu
- Organizovat svůj učebni proces
- Být schopen řešit problémy
- Být zodpovědný za své učeni

OBJEVOVÁNÍ
- Zvažovat různé zdroje dat
- Radit se s lidmi ve svém okolí
- Konzultovat s experty
- Získávat informace
- Vytvářet a uspořádávat dokumentaci

MYŠLENÍ, UVAŽOVÁNÍ
- Chápat kontinuitu minulosti a současnosti
- Nahlížet aspekty rozvoje společnosti kriticky
- Být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexnosti situaci
- Účastnit se diskusi a vyjadřovat vlastni názor
- Vnimat politický a ekonomický kontext ve vzdělávacích a pracovních situacích
- Hodnotit sociální chováni související se zdravím, spotřebou a prostředím
- Vážit si umění a literatury

KOMUNIKACE
Rozumět a hovořit vice jazyky
Být schopen číst a psát ve více jazycích
Být schopen mluvit na veřejnosti

Ö*

Obhajovat vlastni názor a argumentovat
Poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidi
Vyjadřovat se písemné
Rozumét grafům, diagramům a tabulkám

Šf
o<
w

KOOPERACE
- Být schopen spolupráce a práce v týmu
- Činit rozhodnuti
- Řešit konflikty
- Posuzovat a hodnotit
- Navazovat a udržovat kontakty

PRÁCE
- Vytvářet projekty
- Brát na sebe zodpovědnost
- Přispívat к práci skupiny a společnosti
- Organizovat svou vlastni práci
- Projevovat solidaritu
- Ovládat matematické a modelové nástroje

PŘIZPŮSOBOVÁNÍ SE ZMĚNÁM
- Využívat informační a komunikační techniky
-

Být flexibilní při rychlých zménách
Nalézat nová řešeni
Být houževnatý v připadé obtíži

Eliška Walterová: Objevujeme Evropu

PRAVIDLA CHOVÁM! VE TŘÍDĚ:
<ЗЭ

DUVERA:

CHOVEJ SE TAK, ABYS BYL PŘÍKLADEM PRO DRUHÉ,
ABY TI OSTATNÍ MOHLI DŮVĚŘOVAT.
Jednej férově, ovládej své nálady, ncvylčvcj si vztek na ostatních,
měj radost zc života a z učení - pak sc na tebe můžeme spolehnout!

PRAVDIVOST:
BÝT PRAVDIVÝ, MLUVIT PRAVDU.

AKTIVNĚ

NASLOUCHAT:

SKUTEČNĚ NASLOUCHAT DRUHÝM,
POSLOUCHAT ODPOVĚĎ NA SVOU OTÁZKU.

NESHAZOVAT:
NEPOROVNÁVAT,
NESHAZOVAT DRUHÉ - ŽE JSOU V NĚČEM HORŠÍ- NEŽ JÁ;
NAD NIKOHO SE NEPOVYŠOVAT, NEPOUŽÍVAT NÁSILÍ.

OSOBNI

MAXIMUM:

DĚLAT VŠE NAPLNO TAK, JAK TO NEJLÉPE
HODNOTIT SÁM SEBE.

DOVEDU,

Príloha č. 5

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový
stupcA

Poíetlet
zapoíitatelnč
praxe

Platová tflda

1

1

do 1 roku

6 220

2

do 2 let

6 430

}

do 4 let

4

do

2

3

4

S

6

7

8

9

10

II

12

13

14

IS

16

7 330

7 940

1620

9 340

10 130

I I ООО

I l 940

12 950

14 060

15 240

16 530

17 940

19 470

21 120

'6460

7 560

1200

1 190

9 650

10 410

I l 350

12 320

13 380

14 500

15 740

17 080

18 530

20 100

21 110

(MO

7 190

7110

1460

9 ISO

9 960

10 120

11 720

I2 7JO

13 800

14 980

16 250

17 640

19 130

20 750

22 510

6 let

«ISO

7 420

1080

1740

9 480

10 290

I l 170

12 110

13 140

14 260

15 460

16 790

18 210

19 760

21440

23 250

5

do 9 let

7 010

7 670

1330

9 030

9 100

10 630

11 S40

12 510

13 580

14 740

IS 990

17 340

18110

20 420

22 ISO

24 030

6

do 12 let

7 J10

7 »30

1610

9 330

10 120

10 990

I I 930

12 930

14 030

15 220

16 510

17910

19 430

21 090

22 190

24130

7

do 15 let

7 560

1 200

1 900

9 650

10 460

U 360

12 330

13 370

14 500

15 730

17 060

18 520

20 080

21 790

23 650

2 5 660

8

do 19 let

7IOO

1 470

9 200

9 970

10120

I I 730

12 750

13 110

15 ООО

16 270

17 650

19 140

20 770

2 2 530 24 440

26 520

9

do 23 let

toto

1770

9 520

10310

I t 180

12 130

13 170

14 270

15500

16 820

I8 2SO

19 790

21 470

23 290

25 280

27 420

10

do 27 let

use

9 OSO

9 140

10 660

I I 560

12 S40

13 620

14 770

16 030

17 390

18 850

20 460

22 200

24 090

26 140

21360

II

do 32 let

1 630

4 360

10 170

11 010

11 950

12 970

14 080

IS 280

16 570

17 980

19 490

21 160

22 960

24 910

27 030

29 320

12

nad 32 let

1)30

9 680

10 520

I l 400

12 370

13 430

14 560

15 790

17 140

18 600

20 180

21 890

23 750

25 770

27 950

30 330

6 730

Příloha č. 6

PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH FAKULT V ČR
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad
Labem
• Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci

