
Od vyučování k učení, nová role učitele, praktické příklady 

 

Vyučování jako aktivita učitele směřující k žákovi ztrácí dominanci, větší důraz je na žákovo 

učení a jeho aktivní zapojení do všech částí učebních aktivit od vnitřní motivace, přes 

nastavení dílčích kroků a cílů, práci s informacemi, až po reflexi vlastního učení a posouzení, 

do jaké míry se mu podařilo dosáhnout toho, co si předsevzal. Žák při učení poznává svůj 

osobní učební styl, volí si různé postupy (strategie) a učí se posoudit jejich efekt. Učitel je 

oproti tradičnímu způsobu výuky více průvodcem učení, pomocníkem, instruktorem nežli 

autoritou, která předává své „vím“ žákům, kteří nevědí, autoritou, která kázní drží žákovu 

pozornost a prostřednictvím odměn a trestů v podobě známek dociluje naučení vyložené 

látky. Žezlo od učitelů autorit a oborových expertů přebírají učitelé, kteří vyzařují osobitost, 

zdravou sebedůvěru, srdečnost a nefalšovanou upřímnost.  

Učitelé jsou postupně osvobozováni od povinnosti být hlavními přenašeči informací, mohou se ve 

větší míře  soustředit na přípravu žákova učení. Váha této přípravy spočívá v nastavení prostředí a 

vyhotovení výukových materiálů pro žáky nežli v přípravě materiálů pro učitelovu výuku. 

Diskuze mezi zastánci tradičních a nových modelů výuky se vedou především o roli a 

významu kázně, poslušnosti, strachu, „biče“, o odměnách a trestech, překonání pohodlnosti a 

nechuti žáků k práci...  Krajní zastánci tradiční školy jsou přesvědčení o jejich významu a  

přínosu pro život, krajní odpůrci v nich vidí omezování svobody, motivace a kreativity. 

Naučit žáky žít ve svobodě, dokázat nést odpovědnost za svůj život a uplatňovat tvořivost je 

pro život v 21. století důležité. Je třeba dát si pozor, aby alternativní modely nesměřovaly 

k bezhraniční výchově a svobodě bez mantinelů. 

Efektivní nová výuka by měla umožnit jak svobodné rozhodování žáků o dílčích segmentech 

vlastního učení,  tak vyžadovat respekt  a dodržení dohodnutých zadání a pravidel,  směřovat 

k žákově sebekázni. Přidanou hodnotou tohoto pojetí je odpovědnost žáků za výsledek učení. 

Odpovědnost se nedá vyvinout v  jiném prostředí nežli v tom, které umožňuje svobodnou 

volbu. 

 


