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metodika vzdělávání cizinců a hledání moderních forem práce jsou
tedy vysoce aktuální témata.
Jsem přesvědčen, že inovující se školy našeho kraje i města Brna
budou těžit ze své otevřenosti, ﬂexibility a zahraničních kontaktů

School Act and Innovative Trends
in Brno

a začnou uplatňovat ŠVP ještě před jeho celoplošným povinným zave-

Second volume of international magazine Dalton International

bude i nadále podporovat smysluplnou spolupráci se všemi zahranič-

Magazine is published in time, when all the schools in Czech Repub-

ními partnery města Brna i dalších měst v Jihomoravském kraji v ob-

lic absorb demands of new School Act and prepare their own School

lasti školství.

dením v roce 2008. Mohu potvrdit, že Odbor školství Krajského úřadu

Educational Standards. It could be praised in this situation that some
schools have been already doing for several years what is being proclaimed by the new act. I mean considering of individual educational
needs and creating good educational conditions not only for gifted students, creating atmosphere of respect, esteem, tolerance and opinion
liberality, applying effective modern methods and forms of work, new
forms of pupil’s evaluation etc. Owing to support from foreign con-

Martin Jelínek
Head of Educational Department
of Magistrate of City of Brno

tacts, teachers from Brno have the opportunity to discuss their opinions and experience. Especially active cooperation of partner cities Br-

Ten Years of Dalton Application in Brno

no-Utrecht-Leeds gives inspiration and shows new context. Similarly

Brno innovative educational movement has been inﬂuencing edu-

to Great Britain, the Netherlands or closer Austria, there appear more

cation in the whole Czech Republic. More than ten basic schools in

foreign pupils at Czech schools. Multi-cultural education, methodo-

Brno have been applying elements of Dalton education for several

logy for foreign pupils education, search for modern ways of work,

years. They develop not only pupils’ independence, but also their abi-

these all are highly actual topics.

lities to cooperate. Pupil educated in school using Dalton can work in

I am sure that innovating schools of our region and of city of Brno

his own tempo and decide the order, in which he will do set activi-

will beneﬁt from its openness, ﬂexibility and international relations

ties - he becomes a “time-manager”. Combining basics of freedom and

and they will start to use School Educational Standard even before it

responsibility brings the pupils much joy. I will quote from a report

national, compulsory use in 2008. I can conﬁrm that Educational De-

made by Czech School Inspection, which analyzed and characterized

partment of Regional Ofﬁce will continue to support meaningful coo-

work at one Dalton school with these words:

peration with all international partners of city of Brno and other Southern Moravian towns in the ﬁeld of education.

“During the lessons the pupils were working alone, they cooperated, they used as a matter of course possibility to choose and follow
own tempo. Teacher discussed with pupils lively. Those who ﬁnished
work were given a feedback immediately. The high level of differen-

RNDr. Miloš Šifalda
Vedoucí Odboru školství Krajského úřadu v Brně

tiation allowed both slower pupils or pupils with higher absenteeism
to do what they missed; gifted and faster children did additional activities.

Školský zákon a inovativní trendy v Brně
Druhé číslo mezinárodního časopisu Dalton International vychází

Even the hyperactive children were able to follow the work-rules
and class-atmosphere.”

v období, kdy české školy vstřebávají požadavky nového Školského zá-

Representatives of school inspection further conﬁrmed that the

kona a připravují se na vytváření ŠVP. V této souvislosti je možné oce-

Dalton education is an ideal solution for all creative teachers. It mo-

nit školy, které to, co proklamuje nový zákon, v podstatě plní již něko-

tivates both teachers and pupils, challenges fast and excellent pupils

lik let.

and does not frustrate slower ones, who has enough time to work pea-

Mám na mysli zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce a vy-

cefully and experience success.

tváření dobrých podmínek pro všechny žáky v atmosféře úcty, re-

Dalton method is excellent for it could be just the form of work.

spektu, tolerance a názorové snášenlivosti, aplikování účinných mo-

Thus it is easily applicable to an educational standard BASIC

derních metod a forem práce, nové formy hodnocení práce žáků atd.

SCHOOL, which is basic educational document accredited by the Mi-

Díky podpoře zahraničních kontaktů mohli mnohokrát zejména br-

nistry of Education.

něnští kolegové konfrontovat své názory a zkušenosti. Především ak-

The schools, which apply the Dalton plan, easily fulﬁll the stan-

tivní spolupráce partnerských měst Brno-Utrecht-Leeds přináší učite-

dards, but they even create a “fully-compatible product” to correspond

lům inspiraci a ukazuje nové souvislosti.

with the society demands after entering the EU. We need young peo-

Podobně jako v Británii, Holandsku nebo v blízkém Rakousku se

ple to be cooperative, and intellectually independent. Walking ency-

i v našich školách stále více objevují cizinci. Multikulturní výchova,

clopedias are not needed any more: we need students who are able to
orientate and apply their knowledge.
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It is really interesting that some principles of Dalton educa-

společnosti po vstupu do EU. Potřebujeme totiž, aby mladí byli schopni

of City of Brno, and Department of International Relations of City of

úřadu, Odboru školství MMB a Zahraničního oddělení MMB. Z ciziny

tion are similar to elements of Scandinavian pedagogies. Even the

spolupracovat, ale rovněž dokázali samostatně myslet. Nepotřebujeme

Brno. There were some 40 foreign guests, including partner schools

přijelo asi 40 hostů včetně partnerských škol z Japonska a Číny. Jejich

Holland, where the Dalton is widely spread and respected, the new

„chodící encyklopedie“, ale studenty, kteří se dokáží orientovat a apli-

from Japan and China. All the colleagues thought workshops, lectures

ohlasy na semináře, přednášky i návštěvy škol byly velmi pozitivní.

School Act involved all the Dalton principles into standards. This act

kovat svoje vědomosti.

and school-visits as very contributing.

is compulsory for all Dutch schools. (A note: There are some 250 Dalton schools in the Netherlands; they are successful and popular).

• V rámci středoevropského programu CERNEDA (=divize pro-

Není bez zajímavosti, že některé prvky daltonského vyučování jsou

Within the Central European program of CERNEDA (division of

gramu CERNET) řízeného z Vídně vedou brněnští pedagogové semi-

totožné s prvky úspěšných skandinávských pedagogik. Dokonce sa-

EU CERNET), headed from Vienna, Czech teachers give workshops

náře ve školách v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. Je potěšitelné,

Pedagogical successes are connected with modern Dalton way of

motné Holandsko, kde je daltonský systém dobře rozvinutý a velmi

on schools in Austria, Hungary, and on Slovakia. It is really pleasing

že mnoho z nich bez problémů komunikuje v němčině a angličtině,

work in New York, Sydney, Tokyo, Nagoya, Amsterdam, Utrecht, Mos-

uznávaný, zahrnulo do nového školského zákona všechny principy

that many of our colleagues communicate during the workshops in

což lze charakterizovat jako výrazný „side-effect“ všech mezinárod-

cow, Vienna and others, mainly because of a fact that the Dalton plan

daltonského vyučování. Tento zákon platí pro všechny typy škol v Ho-

German or English with almost no difﬁculties which could be descri-

ních kontaktů daltonského vzdělávání.

is highly ﬂexible, open and attractive.

landsku. (poznámka: v Holandsku je asi 250 daltonských škol, jsou

bed as a positive side-effect of all international contacts of Dalton edu-

úspěšné a oblíbené)

cation.

I am really happy to announce that in this year, in which we celebrate more that ten year cooperation within the project of „Educational

Pedagogické úspěchy spojují s moderní daltonskou formou práce

Within Brno – Utrecht Educational Project some 20 teachers from

Project of BRNO UTRECHT SISTER CITIES“ we were able to arrange

také školy v New Yorku, Sydney, Tokiu, Nagoji, Amsterodamu, Ut-

Brno had their short-term attachments at Utrecht Dalton schools for

a professional short-term attachment at Dalton schools for 400 collea-

rechtu, Moskvě, Vídni atd. Je to proto, že Daltonský plán je vysoce ﬂe-

one week in 2004.

gues from Brno primary and secondary schools.

xibilní, otevřený a atraktivní.

Workshops for creative teachers take place once a year on regular

• Každoročních podzimních seminářů se zúčastňuje více než 100
pedagogů z různých míst ČR.
• Jedna z pilotních daltonských škol obdržela významné britské
mezinárodní ocenění za spolupráci v Evropě a šíření inovativních

I think that the Dalton has rooted in Brno, and with a little hyper-

S radostí Vám mohu oznámit, že v letošním roce, kdy registrujeme

bola we can say that it is something the Prague envies. Brno can be

více něž deset let spolupráce v rámci „Educational Project of BRNO

One school in Brno was awarded a prestigious British European

• Daltonské školy jsou pravidelně navštěvovány delegacemi z part-

proud on its pedagogical movement, which is comparable to the po-

UTRECHT SISTER CITIES“, jsme umožnili profesionální stáž na dal-

Partnership School Award for spreading innovative trends in Eu-

nerských měst (Leeds, Utrecht, atd), vyústěním těchto kontaktů byla

tential of the successful reformatory schools between the wars.

tonských školách 400 kolegům ze základních a středních škol.

rope.

pedagogická konference Fostering Educational Partnership between

Mgr. Martin Jelínek
vedoucí Odboru školství Magistrátu města Brna

basis. Every year, more 100 teachers participate on these workshops.

• V rámci Brno-Utrecht Educational Project vyjelo v roce 2004 do
Utrechtu na týdenní stáž asi 20 kolegů z partnerských škol.

trendů (European Partnership School Award).

Myslím si, že dalton v Brně již zapustil své kořeny a že ho Brnu

Dalton schools are regularly visited by delegations from Brno part-

s trochou nadsázky závidí i Praha. Brno může být hrdé na své sou-

ner cities (Leeds, Utrecht etc.), these contacts resulted in a pedagogi-

Rád bych v závěru této krátké zprávy poděkoval za podporu širo-

časné pedagogické hnutí, které lze v historii srovnat například s poten-

cal conference Fostering Educational Partnership between Leeds and

kému týmu nadšených lidí. Výčet by byl velmi dlouhý, dovolím si tedy

ciálem úspěšných reformních škol mezi válkami.

Brno.

vybrat pouze jedno jméno – RNDr. Miloš Šifalda

Leeds and Brno.

Finally, in the end of this brief report I would like to thank for sup-

Deset let aplikace daltonského plánu v Brně

port to large team of enthusiasts. Giving all their names would take

Brněnské inovativní školství ovlivňuje dění v celé České republice.

a long list, so I would like to pick just one name: RNDr. Miloš Šifalda.

Více než deset základních škol v městě Brně již několik let důsledně
aplikuje prvky daltonského vyučování. Zejména rozvíjí SAMOSTATNOU PRÁCI žáků, ale rovněž schopnosti SPOLUPRACOVAT. Žák
vychovaný v daltonské škole získává možnost pracovat VLASTNÍM

Vladimír Moškvan
Headmaster of ZŠ a MŠ Chalabalova
President of Czech Dalton Association

TEMPEM a VYBÍRAT si POŘADÍ ÚKOLŮ – ovládá tedy jakýsi „TIME-MANAGER“. Kombinace prvků SVOBODY a ZODPOVĚDNOSTI
přináší žákům největší radost. Dovolím si krátce citovat z inspekční
zprávy, která analyzovala práci jedné daltonské školy těmito slovy:

A Brief Introduction on Main
Activities of Czech Dalton Association
The time elapsed might be described as a time of a signiﬁcant

PhDr. Vladimír Moškvan
Ředitel ZŠ a MŠ Chalabalova
Prezident Asociace českých daltonských škol
Krátká zpráva o hlavních aktivitách Asociace
českých daltonských škol

Josef Filouš
Principal of Gymnázium
Slovanské nám., Brno
CZECH CURRICULUM REFORM – WE CAN EXPECT
FOLLOWING CHANGES:
· The contents of the education should be changed from

„Žáci v hodinách pracovali samostatně, spolupracovali, s napros-

change in quality. Dalton school headmasters create in cooperation

tou samozřejmostí využívali možnost výběru a postupu vlastním tem-

with Czech School Inspection a handbook for school evaluation. The

pem. Komunikace mezi učiteli a žáky byla živá. Ti, kteří splnili úkol,

texts consists mainly of concrete questions is based on the practice

• Ve spolupráci s ČŠI vytváří ředitelé daltonských škol manuál pro

dostávali okamžitou zpětnou vazbu o výsledku své činnosti. Vysoká

of Dutch Dalton schools. Being checked through practice, it will also

sebehodnocení školy. Tento text skládající se z konkrétních otázek vy-

· The schools are expected to form their own educational pro-

míra diferenciace umožňovala zaostávajícím žákům a žákům s vyšší

serve as a material for auto-evaluation of other schools.

chází z praxe zejména holandských škol. Po prověření bude sloužit

grams. They can chose subjects, the numer of lessons given to sub-

také jako obecný materiál pro autoevaluaci všech škol.

jects and optional part of education. The schools will have all possibi-

absencí dohánět zameškané učivo, zatímco pohotoví a nadaní plnili
úkoly navíc.
I děti s hyperaktivním syndromem se vyrovnávali dobře s pracovním řádem a atmosférou třídy.„

As the second example it can be publishing of already second Dal-

Uplynulé období lze charakterizovat jako výraznou kvalitativní
změnu

ton textbook. Headmasters and teachers of Czech Dalton schools re-

•Dalším příkladem může být vydání již druhé daltonské učebnice.

viewed the text, and it is used not only by Brno’s schools, but also by

Metodický text lektorovali ředitelé i učitelé daltonských škol. Učebnice

the Pedagogical Faculties in Brno and Pardubice.

se používá nejen na brněnských školách, ale i na PF v Brně a Pardubi-

knowledges and skills to the key competences
· The national curriculum will describe key compentences, ﬁelds of
education and required ﬁnal exits from the ﬁelds of education

lities to form thern proﬁle.

WE CAN EXPECT FOLLOWING PROBLEMS:

Zástupci školní inspekce dále potvrzují, že daltonské vyučování je

The third real output is publishing of second volume of Dalton In-

ideálním řešením pro všechny tvořivé učitele. Motivuje učitele i žáky,

ternational Magazine 2005, which are reading at the moment. This

• Třetím konkrétním materiálem je vydání druhého čísla časopisu

vytváří prostor pro rychlé a výborné žáky a zároveň nefrustruje poma-

methodic almanac is published in Brno and is sent also to our part-

DALTON INTERNATIONAL MAGAZINE 2005, který právě čtete. Tato

· Some of schools will expect this reform very formaly – their

lejší, kterým je dopřáno klidně pracovat a zažít pocit z úspěchu.

ners in 15 countries. It signiﬁcantly expanded public’s knowledge on

metodická ročenka je vydávána v Brně a rozesílána kromě mnoha na-

school educational programs will be inside of the frame of the natio-

Czech innovative school movement all over the world and it helps

šich škol také partnerům do 15 zemí. Výrazně zvýšila povědomí o čes-

nal curriculum but without changes in fact.

Brno colleagues to make a lively contact with schools abroad.

kém inovativním školství ve světě a umožňuje zúčastněným kolegům

Daltonský systém je výhodný proto, že se jedná pouze o FORMU
PRÁCE. Je tedy volně aplikovatelný na PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
který je základním vzdělávacím programem schváleným MŠMT.

8th International Dalton Conference took place in Brno in May

cích.

živý kontakt sezahraničím.

Školy, které aplikují Daltonský plán, plní bez problému osnovy,

2004 with some 250 participants with support of Department of Edu-

• VIII. Mezinárodní daltonská konference se konala v Brně v květnu

navíc vychovávají „produkt zcela kompatibilní“ s aktuálními nároky

cation of Southern Moravian Region Ofﬁce, Department of Education

2004 za účasti 250 pedagogů a za podpory Odboru školství Krajského
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· All changes need the change of thinking (teachers, headmasters).
Many of teachers are not able to make it.

Teachers will be limited by their own subjects and will not expect
the changes.
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PhDr. Josef Filouš
Ředitel Gymnázia Slovanské nám., Brno

approach with the result that the student can bring his multiple intelligences into play.
Gardner’s view has an enormous impact on the educational per-

KURIKULÁRNÍ REFORMA V ČR STARTUJE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY
Vzdělávací obsah se má měnit od souhrnu dovedností a znalostí ke
klíčovým kompetencím.
Rámcové vzdělávací programy ve funkci národního kurikula vytýčí
pro jednotlivé stupně vzdělání klíčové kompetence, oblasti vzdělání
a požadované výstupy z jednotlivých vzdělávacích oblastí.
Školy budou vytvářet svoje školní vzdělávací programy. Budou si
volit složení předmětů, časovou dotaci předmětů, volitelné vzdělávací
nabídky. Budou mít dostatečnou možnost vlastní proﬁlace.

ception of human intelligence.
In addition to the widely accepted verbal/linguistic, the
mathematical/logical and the visual/spatial intelligence, Gardner’s intelligences include the bodily/kinaesthetic, the musical/rhythmic, the
naturalistic, the interpersonal, and the intrapersonal intelligence.
During his visit to the Netherlands in 2001 he indicated that the
factual knowledge than for comprehension and understanding.
He points out that after being trained in the basic skills of writing,
reading and mathematics, students must not be “ﬁlled up” with only
facts. All these facts are available on cd-rom or in their own palmtop.

Úspěch reformy závisí na radikální změně myšlení – ředitelů, uči-

In this sense I always speak about the other generation of students as

Některé školy pojmou reformu formálně – vytvoří vzdělávací program, formálně přijatelný, ale bez podstatných změn.

They are able to create and manipulate visuals and create mental
pictures from many perspectives. For these students, who will demon-

tic or the verbal-linguistic.

strate economic models, the use of spreadsheets or statistic programs

With the actual resurgence of school evaluations and quality
marks, there is little hope that teachers will design many lessons with
multiple intelligences in mind.
And a last explanation why teachers largely ignore multiple intelligences is that they simply don’t have the expertise in the different
intelligences to produce meaningful lessons.

biggest danger in our educational system is the higher valuation of

OČEKÁVANÉ PROBLÉMY
telů. Podstata této změny nebude pochopena.

Collaterally, standardized and traditional assessments do not utilize nor recognize any of the intelligences except the logical-mathema-

the ‘computer generation’. Pupils are used to ﬁnd their information
very quickly.
Gardner : “The schools give special recognition to the verbally

will become essential to illustrate their assignment.
Give them the opportunity to ﬁnd data on internet. Stimulate them
to use other intelligences in their sharing of data such as making an
analogy or let them debate an issue.
Roles.
They enjoy to solve problems and conducting experiments. Their
contribution to group work can be : creating spreadsheets, data bases,

Dalton stimulate students to take own initiatives, take own responsibilities.
We try to challenge students to ﬁnd out their personal learning
strategies, to practice different skills.
In this context we can say that students should be empowered to
study conductive to their own learning intelligence.
“The solution of using multiple intelligences rests in the hands of

charts and all kinds of data organizing.
Tools.
· Calculation tools
· The “what if” questions
· Making a question matrix
· Science and math software
· Calculators

the learners. In other words: the emphasis of multiple intelligences ne-

· Statistics

eds to shift from teacher to learner”.

· Software for strategy and logical thinking

Učitelé se při vytváření školních programů zaměří pouze na svoje

talented students, those high in linguistic intelligence. As children

předměty a nepřijmou změny obsahu a už vůbec změnu svého myš-

get older, there’s more praise for students who are logical and high

Teachers may utilize multiple intelligences in their class by al-

lení.

in logic/mathematical intelligence. The hidden curriculum revolves

lowing students to employ the intelligence of their choice in the acqui-

Visual/spatial learners

around social status and the result is that interpersonal intelligence

sition of the material. The instructor supplies the context and outlines

We can call them: picture smart.

is rewarded with friendship or leadership roles. It helps with getting

the content to be covered by the learners. The students utilize the in-

They need to see the body language of a teacher and the facial ex-

along with teachers.

telligences of their choice to obtain material.

pression to understand what is said. They often think in pictures and

What are the types of learning styles?

learn best from visual displays: diagrams , illustrated textbooks, gra-

Learning styles are simply different approaches or ways of lear-

phs, plans, maps, time-lines.

As far as the other intelligences are concerned, it is the unusual

Roel Röhner
President of Dalton International

teacher who pays much attention to them except in the context of ex-

Multiple intelligences

throughout all departments of the curricula of primary schools ?

tracurricular activities”.
Why isn’t multiple intelligences being effectively implemented

Suggestions to use the theory in our classrooms
Howard Gardner says in his theory of multiple intelligences : “Its
not how smart you are, but how you are smart”.

There is almost no genuine attempt to utilize all eight intelligences
in our teaching practice. Perhaps the best examples of multiple intelligent learning is taking place in Kindergarten. There is the classroom

Gardner learned us that it is senseless and unproductive to con-

ﬁlled with surprises to be explored through every learning intelli-

struct our educational system based on the IQ-model. We still label

gence. There is story telling, jumping, running and sitting, there per-

children as gifted if they have a high IQ score and give them special

sonal discovery or group discovery activities are organized, there is

program beneﬁts.

singing and ﬁnger painting.

ning.
Let me put it in a short survey.

These students are drawn to information that is presented in a visual form.
Encourage students to add visual metaphors and stories.

Verbal/linguistic learners

Roles.

We can call them : word smart.

They like to illustrate the project, colour-coding the presentation,

These students learn best through language : speaking, writing, reading and listening.
They can express themselves in speaking and writing and enjoy
creating with words.

creating a storyboard for the project.
Tools.
· Desktop publishing (Publisher – Pagemaker)
· Digital camera

Roles.

· Animation software

But how often it happens that a self-respecting English teacher al-

They love to be the secretary, taking notes. They enjoy organizing

· Schedules

low the students to write a song in place of writing a term paper? The

the group’s text and putting the project together. Research projects

· Picture books

But how can we take differences into account ?

musical intelligence may be used in the music lessons but not in any

will serve this purpose.

· Video presentations

Gardner recognized eight learning intelligences and teachers all

other discipline.

Every human being is different, all have different abilities even
children.

over the world discovered the truths contained within the concept.

Tools.
· Making a wall poster

Musical/rhythmic learners

One important reason why we should change our education is the

ligences into their teaching strategies. The reasons are clear enough

· Using dialogs

We can call them: music smart.

development from the industrial to the information society. Our soci-

to discern. The established curriculum and the time honoured appro-

· Debating

These students learn best through sounds including listening and

ety demands total other qualiﬁcations from adults than in the indu-

aches to the disciplines do not lend themselves to other intelligences

· Brainstorming

making sounds such as songs, rhythms, patterns and other types of

strial era. Nowadays people must be able to think and react themsel-

in a natural manner.

· Desktop publishing

auditory expression.

ves in their functions. They have to be innovative, creative, ﬂexible,
unconventional, efﬁcient, inquisitiveness.
It means that education must be more concentrated on the individual.
To tap all these sources we must stimulate the inquisitiveness of
the students. The curriculum must be offered from different lines of

Most teachers do not even attempt to incorporate the other intel-

Another reason why teachers neglect multiple intelligences lies in

· Making a newspaper

Music can be used to create a quiet atmosphere in the classroom.

the pragmatic fact that there is inadequate time to prepare lessons uti-

· Using audio recorder

Research proved that music has a positive inﬂuence on all kinds of co-

lizing more than one learning intelligence. Most of our colleagues will

gnitive achievements.3

not waste time by covering the same topic by making other material

Logical/mathematical learners

for students who prefer to learn through another intelligence.

We can call them: number smart.
These students like to weigh, measure, calculate and organizing

Let them create a ‘nature rap’ or a ‘spelling rock’ because many
students remember things by using musical elements.
Roles.

data.
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They like to see and hear patterns, so they may be good at sequen-

These students learn best through physical activities such as

cing a presentation. They are good listeners, so ask them to look for

dance, constructing models and any kind of movement. They have

things that might be missing after watching a video tape.

fun in presentation of their project.

Tools.

Characteristic can be : learning by doing.

· Learn-songs

They are able to express their ideas through movement or acting.

· Background music

Roles.

· Video and audio recorders

They like to create and move around. Get them involved with ga-

· Music composition software

thering and organizing physical materials, acting out roles, or mani-

· Interactive books with audio elements

pulating objects.

Intrapersonal learners

res.

They want to run the camera, operate the mouse or take the pictuWe can call them: self smart.

Tools.

The ‘self smart’ students learn best through metacognitive prac-

· The stage for acting

tices such as getting in touch with their feelings and self motivation.

· Puppet show

They are able to concentrate and be mindful.

· Construction material like Lego or Knex

Thought-notes of feelings, goals, events etc. is a mean to switch on
the intrapersonal intelligence.
Roles.

They prefer to work independently and they can reﬂect on their
own work

Skryté kuríkulum zabývající se sociálními vztahy ukazuje, že interper-

ignored any longer.

sonální inteligence je odměněna přátelstvím nebo vůdčí pozicí v kolektivu. Pomáhá žákům porozumět si s učiteli.

Dalton International want to ﬁnd ways to innovate the concept of
Helen Parkhurst.
The Dalton Plan, designed in the early years of the former century,
constantly proved her actual value.
It is interesting to ﬁnd out that the practical transmission of Howard Gardner’s theory is strongly connected with the premises of Helen Parkhurst.

Pokud učitelé věnují pozornost mnohočetným inteligencím, bývá to
jedině v rámci aktivit mimo kurikulum.“
Proč tedy není mnohočetná inteligence zapojena do kurikula základních škol?
Ve skutečnosti se učitelská praxe vůbec nepokouší všech osmi typů
inteligence využít.
Nejlepší příklady využití mnohočetných inteligencí snad můžeme
vidět v mateřské škole. Třídy jsou plné překvapení - vyprávění příběhů, skákání, běhání, samostatné hledání nebo práce ve skupinách,

Roel Röhner
Prezident Dalton International

zpívání, kreslení - a ta musí být prozkoumána pomocí všech typů inteligencí.
Ale jak často nechává například učitel anglického jazyka napsat

· Microscope

Mnohočetná inteligence

píseň místo eseje? Hudební inteligence dostává prostor pouze v hodi-

· Mouse and joystick

Nápady, jak použít teorii v praxi

nách hudební výchovy, nikde jinde.

· Team hints

Howard Gardner ve své teorii o mnohočetné inteligenci tvrdí: „Ne-

Lets them practice in setting and pursuing goals and assessing
work.

nated too long our education. The other intelligences should not be

záleží na tom, jak jste chytří, ale nakolik jste chytří.“
Naturalistic learners

Podle Gardnera je zbytečné a neproduktivní stavět vzdělávací sys-

We can call them: nature smart.

témy na modelu inteligenčního kvocientu. Stále ještě považujeme za

These students learn best through interaction with their environ-

nadané ty děti, které mají vysoké IG a těm poskytujeme speciální vý-

Většina učitelů se nepokouší mnohočetné inteligence začlenit do
svých učebních stylů z naprosto jasných důvodů. Současné kurikulum
a čas věnovaný jednotlivým disciplínám nevedou přirozeným způsobem k jejich uplatnění.
Učitelé odmítají respektovat mnohočetné inteligence svých stu-

Tools.

ment. They like analyzing, observing, they want to class things, they

· Self correction

compare. They recognize patterns in nature and the world around

Každý člověk je jiný, všichni, tedy i děti, se lišíme schopnostmi.

aby vyhovovaly různým typům inteligence, vyžaduje mnoho času. Také

· Give time to think things over

them and are able to adept. But their abilities can be used easily in

Ale jak si uvědomit tyto odlišnosti?

současné tradiční standardizované hodnocení nerespektuje jinou než

· Thought-notes

other subjects.

Gardner předpokládá u každého osm různých inteligencí. Učitelé

logicko-matematickou nebo jazykovou inteligenci. Díky dnešnímu hod-

Roles.

na celém světě se mohou sami přesvědčit, do jaké míry je jeho teorie

nocení školy a známkování je jen malá naděje, že učitelé budou při-

They can organize trips, excursions or games that involve observa-

pravdivá.

pravovat vyučovací hodiny tak, aby v nich respektovali mnohočetnou

· Computer based journaling
· Problem solving software
· Self paced internet research

tions and recording the world around them. Their skill to classify can
be used in a lot of other ﬁelds.

hody v rámci studijního programu.

Přechod společnosti od industriální k informační je jedním z dů-

dentů i z jiných důvodů. Připravit hodinu s různými materiály tak,

inteligenci studentů.

vodů, proč by se měl změnit styl vzdělávání. Nová společnost vyžaduje

Dalším důvodem, proč učitelé nerespektují různé typy inteligence,

Interpersonal learners

Tools.

zcela jiné kvaliﬁkace než společnost industriální. Dnešní lidé musí být

je fakt, že jim schází dostatek zkušeností, které by jim umožnily

We can call them: social smart.

· “Look and write” discussions

schopni myslet a reagovat z pozice funkce. Musí být inovativní, kre-

vhodné hodiny připravovat.

They learn best through interaction with other people and through

· Data organization and observation

ativní, ﬂexibilní, nekonvenční, výkonní, zvídaví. Vzdělávání se proto

· Powerpoint presentations

musí soustředit na jedince.

discussion, cooperative work or other social activities.
They are able to create synergy in a classroom by being aware of
the feelings or motivations of others.

· Digital camera – recording the natural world
· Microscope

Roles.

Dalton umožňuje studentům převzít iniciativu a zodpovědnost.
Vede je k tomu, aby budovali vlastní učební strategii a procvičovali

Abychom mohli odstartovat všechny schopnosti, musíme stimulo-

různé dovednosti. V souvislosti s mnohočetnou inteligencí můžeme

vat zvídavost studentů. Kurikulum se musí připravit tak, aby student

mluvit o tom, že studenti mohou zvolit k učení svůj typ inteligence.

mohl využít všechny typy inteligence.

Rozhodnutí, zda se bude mnohočetná inteligence využívat dnes leží

They are good in keeping a discussion going and rallying the

Originally Gardner draw the distinction between the intelligences

Gardnerovy názory významně ovlivňují způsob, jímž vzdělání

group. They are able to teach others and coordinating activities. In

as a theoretical model about the psychology of the mind, rather than

vnímá lidskou inteligenci. Kromě všeobecně uznávaných inteligencí,

Jinými slovy: rozhodnutí o využití mnohočetné inteligence se musí

group projects they are good at peer editing.

v rukou učitele.

a practical way to address individual differences. However by unders-

jako je jazyková, logicko-matematická a prostorová, hovoří o inteli-

přenést z učitele na žáka. Učitel různými druhy studijních materiálů

Tools.

tanding a student’s strengths and weakness in each intelligence, we

genci tělesně-pohybové, hudební, přírodovědné, interpersonální a in-

může žákům umožnit, aby v hodinách zapojili více typů inteligence.

· Chain writing

can help students to become more successful.

trapersonální.

Stačí poskytnout kontext a zdůraznit, že obsah musí žáci vytvořit sami

· Group editing

Gardner also notes that integrating multiple intelligences into the

Během své návštěvy v Holandsku v roce 2001 upozornil Gardner

· Brainstorming

classroom involves changing our ideas about teaching and learning.

na jeden z velkých nešvarů našeho vzdělávání: ceníme si více fak-

· Collaborative computer software or games

It requires addressing individual differences and providing a range of

tických znalostí než porozumění a chápání. Tvrdí, že jakmile se stu-

· Exchange information

activities and experiences to facilitate learning.

· Group Powerpoint presentations
Bodily/kinaesthetic learners
We can call them: body smart.

výběrem vhodných materiálů podle typu inteligence, který jim nejvíce
vyhovuje.

dent naučí základům psaní, čtení a počítání, nesmíme jej plnit pouze

Jaké typy učebních stylů rozeznáváme?

The use of multiple intelligences in the classroom is not only the

fakty. Vše mu je k dispozici na cd-romech, je mu to předkládáno jako

Učební styly jsou různé přístupy k učení nebo způsoby učení.

choice of the individual teachers but belongs to the quality strategy

na dlani. Mluvíme o nové generaci studentů o „počítačové generaci,“

Dovolte mi krátký přehled.

of the school.

která si zvykla získávat informace velmi rychle.

But the teacher must ﬁrst recognize the need to jump beyond the

Gardner říká: “Školy upřednostňují verbálně nadané studenty, stu-

verbal-linguistic and logic-mathematic intelligences. These two domi-

denty, kteří mají vysokou jazykovou inteligenci. Jak děti vyspívají, do

Žáci s jazykovou inteligencí
Říkejme jim „ slovní mágové“.

popředí se dostávají žáci s vysokou logicko-matematickou inteligencí.
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• Tabulky

• Řetězové psaní

Uplatnění teorie mnohočetné inteligence ve vyučování nemůže

ním a poslechem. Umí se vyjadřovat slovem i písmem a rádi si hrají

Tento typ žáků se učí nejlépe pomocí jazyka: mluvení, psaním, čte-

• Obrázkové knihy

• Řízení skupiny

být záležitostí jednoho učitele, ale mělo by patřit k strategii celé školy.

se slovy.

• Video presentace

• Brainstorming

V první řadě si musí učitelé uvědomit, že je třeba pokračovat od jazy-

Uplatnění:

• Kooperativní software nebo hry

kové a logicko matematické inteligence dál, aby další inteligence ne-

Žáci s hudební inteligencí

• Výměna informací

zůstaly stranou.

texty pro celou skupinu a sestavují výslednou podobu projektu. Této

Říkejme jim „mágové přes hudbu.“

• Skupinové PowerPointové prezentace

skupině pomohou úkoly zaměřené na rešerše.

Hudebně orientovaným žákům nejvíce pomáhají aktivity spojené

Jsou nadšeni, když si mohou pořizovat poznámky. Rádi vytvářejí

Nástroje:

s hudbou, ať už se jedná o poslech, tvoření zvuků, písně, rytmy, repro-

Žáci s pohybovou inteligencí

• Výroba plakátů

dukce a další typy vnímání zvuků.

Říkejme jim „mágové s tělem.“

• Využití dialogů

Hudba může v hodině pomoci vytvořit klidné prostředí. výzkum

Nejvhodnější pro tento typ jsou různé pohybové aktivity jako tanec,

• Debatování

prokázal, že pozitivně ovlivňuje úspěchy získané všemi druhy smys-

tvoření modelů, jakýkoliv pohyb. Baví se prezentací projektů. Charak-

• Burza nápadů

lového vnímání. Nechte žáky vytvořit „původní rap“nebo „ hlásko-

teristickým rysem je „učení se vlastní tvorbou.“ Pohyb nebo předvá-

• Tisk

vání v rytmu rocku,“ mnoho studentů si totiž poznatky díky zlomkům

dění jim pomáhá vyjádřit myšlenky.

• Výroba časopisů

hudby lépe pamatuje.

• Audio nahrávání

Uplatnění:
Rádi vidí a slyší různé ukázky, mohou vynikat v třídění obsahu pre-

Žáci s logicko-matematickou inteligencí

zentace. Umí dobře poslouchat, proto aby se snažili najít, co ostatním

Říkejme jim „mágové s čísly.“

mohlo uniknout.

Organizace Dalton International se pokouší najít způsob,jímž by
bylo možné inovovat koncepci Heleny Parkhurstové. Daltonský plán,
který byl vytvořen na počátku minulého století, je neustále aktuální.
Praktické využití Gardnerovy teorie je velmi silně spojeno s prioritami, které stanovila Helena Parkhurstová

Uplatnění:
Rádi tvoří a pohybují se v prostoru. Zapojte je do sbírání informací a organizování hmotných materiálů, hraní rolí nebo manipulaci

Roel Röhner
President of Dalton International

s předměty.
Nástroje:

How actual is Dalton? (Conference Leeds, UK, 2004)

Nástroje:

• Podium pro hru

In several countries in Europe you can discover the same kind of

s vizuálními pomůckami a vytváří si jejich mentální obrazy z mnoha

• Učení písní

• Loutkové divadlo

perspektiv. Budou-li vysvětlovat ekonomické modely, využijí tabulkové

• Hudba jako kulisa

• Stavebnice, např. Lego

procesory a statistické programy k tomu, aby úkoly ilustrovali. Dejte

• Videa a audio nahrávky

• Práce s mikroskopem

how to motivate them, the development of independent learning , ﬂe-

jim možnost hledat data na internetu. Vybízejte je, aby používali i jiné

• Software na skládání hudby

• Myš a joystick

xible learning processes, integration of light handicapped children in

inteligence, když budou tato data vysvětlovat, při vytváření analogií

• Interaktivní knihy s poslechovými aktivitami

• Pomoc v týmu

regular schools, connecting nursery schools and elementary schools

Uplatnění:

Žáci s intrapersonální inteligenci

Žáci s přírodní inteligencí

Milují řešení problémů a provádění pokusů. Při práci ve skupině

Říkejme jim „mágové přes vlastní já.“

Říkejme jim „mágové přes přírodu.“

Tito žáci rádi váží, měří, počítají a třídí data. Jsou schopni pracovat

způsoby organizování práce.
Nástroje:
• Otázky typu „Coby…kdyby….?“
• Vytváření přehledů problémů

Joint topics are: how to handle the differences between students,

to a new basic education etc.

nebo při debatě nad problémem.

mohou pomoci vytvářet grafy, tabulky, základní údaje a všechny další

educational development.

The system of ‘whole-class-teaching’ changes slowly into more personalized education. Some even speak about adaptive education.

Žáci se nejvíce naučí, budou-li požívat vnitřně poznávací aktivity,

Tito žáci se nejvíce naučí díky kontaktu s prostředím. Rádi analy-

The point is of course that whole-class-teaching (everything toge-

práci s pocity a vnitřní motivací. Soustředí se a jsou pečliví. Záznamy

zují, třídí a srovnávají objekty. Všímají si předměty v přírodě a světě

ther, the same subject at the same time) looks perhaps efﬁcient, but

pocitů, citů a událostí tomuto typu pomáhají prosadit se.

kolm sebe. Jsou schopni dosáhnout úspěchu, jejich schopnosti mohou

the question is: will it be effective.

Uplatnění:
Nechte je pracovat na stanovení vlastní cesty za cíly a na hodno-

• Vědecké a matematické počítačové programy

cení práce. Rádi jsou samostatní a jsou schopni o své vlastní práci

• Práce na počítači

uvažovat.

být využity ve všech oborech.
Uplatnění:
Organizují výlety,exkurze nebo hry, pozorují a zaznamenávají
okolní svět. Schopnost klasiﬁkovat a třídit lze využít v mnoha předmětech.

Altogether is good for singing, for listening to a nice story or a history lesson.
Altogether is for emergency cases, for situations that another organisation isn’t possible. Altogether to the gymnastic room.
Everything with too in front is not so good, so TO-gether is too

• Kalkulačka

Nástroje:

• Statistika

• Aktivity s možnou sebekontrolou

Nástroje:

whole-class-teaching and that is contra-natural, because no human

• Strategické a logické programy

• Dostatek času na pečlivé promyšlení

• Diskuze o okolním světě

being is equal.

• Záznamy myšlenek

• Sbírání a třídění informací

Žáci s prostorovou inteligencí

• Psaní deníků na počítači

• Prezentace v PowerPointu

Říkejme jim „mágové přes obrazy.“

• Software zaměřený na řešení problémů

• Práce s digitálním fotoaparátem, záznamy o přírodě

K pochopení učiva potřebují vidět pohyb učitele a jeho mimiku.

• Vyhledávání informací na internetu vlastním tempem

• Práce s mikroskopem

from each other.

ných učebnic, grafů, plánů, map nebo časových os. Tyto žáky nejvíce

Žáci s interpersonální inteligencí

Původním Gardnerovým záměrem bylo vytvořit teoretický model

at the entrance.

zaujme vizuálně prezentované učivo. Přidejte jim do textů různé obráz-

Říkejme jim „mágové přes vztahy.“

rozdílů mezi různými inteligencemi a ne praktický návod, jak těchto

At the beginning of the former century Helen Parkhurst recogni-

kové varianty a příběhy a tím podpořte jejich styl učení.

Nejvíce se naučí, mohou-li spolupracovat, diskutovat nebo jinak být

rozdílů využít. Když ovšem pochopíme, v čem spočívají přednosti a sla-

zed the situation and changed the whole-class-teaching method and

Uplatnění:

v kontaktu s jinými lidmi. Jsou schopni zorganizovat spolupráci, re-

biny našich žáků s ohledem na odlišné typy inteligence, můžeme jim

built her concept on three elements:

Rádi dokreslují obrázky do projektů, překreslují prezentace do ba-

spektovat ostatní a motivovat je.

pomoci.

Nástroje:

Uplatnění:

Gardner zdůrazňuje, že pokud budeme uvažovat o zapojení mno-

Velmi dobře udržují chod diskuze nebo práci ve skupině. Umí

hočetné inteligence, musíme změnit názory na učení. Použití mno-

• Vytváření tiskovin (Publisher Pagemaker)

ostatní učit a koordinovat jejich práci. Při skupinových projektech vy-

hočetné inteligence zajišťuje práci s možností diferenciace a výběru

• Digitální fotoaparát

nikají při řízení ostatních členů skupiny.

z rozsáhlé nabídky aktivit při vytváření zkušeností a dovedností, které

• Animační software
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An education organized from the proposition that children differ
And they do, at least in primary education because we can’t select

Velice často přemýšlí v obrazech a učí se pomocí diagramů, ilustrova-

rev,vytvářejí příběhovou strukturu projektu.

In other words, the question is more and more how to create personalized education.

Nástroje:

usnadní učení.

freedom – self reliance and cooperation.
Are these three fundamental elements still actual?
Let me describe shortly the last development in the Dutch education ﬁxed in the law for Primary education.
Since some years we have to integrate in primary schools children
with light handicaps, with a need to give them special attention.
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Of course there will remain the special schools for the group of
children with big mental or physical handicaps.
The effect for the organization of the education in our schools is

We force them in the classroom and that’s good for the social development.
But we must use their natural urge to discover things.

that teachers have to organize a process in which they can handle all

It is interesting to ﬁnd what Helen Parkhurst said about this point:

the differences between children.

In the old days the student went to school to get what the school

As I said in primary education we are confronted with very heterogeneous groups.
In the daily practice it means that the discrepancy between the
old model of ‘whole-class-teaching’ and the real educational needs is
too big.
These differences between pupils make a strong appeal to the professional skill, the expertise of the teacher.
Their level of teaching-strategy and educational ability, their skills
to organize the educational process are conditional.

had to offer him; now he goes to school to satisfy a deﬁnite need for
self-development.
He is no longer disposed to learn just what the teacher proposes
to teach.
The customers in your class are members of the computer generation, used to exchange information very quickly by internet or sms.
And be happy that you are not connected with their remote control, because you should be ‘zapped away’ as soon as they lose their
interest. Like they consume television programs.

Teachers bring all pupils in contact with different contents of education which stimulate active and personalized learning.
Helen Parkhurst again:
It diagnoses the child’s dislike for his studies as not due to the studies themselves, but to the methods used in teaching him.
It is the fault of the educational process to which he is forced to submit which embitters his young soul against any or all subjects.
5. The teaching method / instructional design
Teachers try by various instructional design to stimulate an active
participation of all the children by the teaching-learning process.
Pupils have to be trained in self-reliance, they must be challenged
ning is.
It shows the way, and I ﬁrmly believe the only way, to make the

The role of the teacher must change. Not the ﬁxed and ‘safe’ posi-

chers want to promote the self reliance and the responsibility of pu-

tion in front of the classroom, but IN the group next to the children.

6. Class management

pils, but with the dilemma to lose the check on the individual deve-

The role changes from leader of the process to a coach function.

Teachers must organize the work in such a way that children in-

Taking differences into account, the teacher is constantly searching for a balance between giving security and challenging the children.
In a brochure, made by the Dutch Process-management for Primary Education, with the title “Characteristics for Quality-develop-

Of course the teacher has to observe where help is needed, but has
to realize at the same time that children must do the job themselves to
develop their identity.

school as attractive, and as educative as play…

dividual and in cooperation with others are stimulated to take initiatives.
He studies on his own responsibility in the company of his fellows,

Children must learn to take initiatives and responsibilities.

all pursuing the same adventure. He forms the same kind of relation-

And now 7 characteristics in the Dutch law for Primary education

ship in his school life that he will afterwards get in his business or pro-

to realize another educational process

fessional life. He is learning by trying.

ment”, is the aim to advice schools in ﬁnding their way to handle differences.
This brochure was a basic instrument for primary schools to analyse their development. And the same for Dalton schools.
For us it was a way to ﬁnd out if the concept of Helen Parkhurst
was still as valuable as before. This was another instrument to prove
the actuality of Helen Parkhurst’ s concept.
In that brochure seven characteristics are mentioned that give us

A school leader has another task: the guidance of the educational
development.
And in this dynamic process the school leader must be ready to
adapt new situations and challenging processes. It is not productive
for the school when the management is only focussed on mastering
the management problems.
Educational leadership is stimulating the human power, is coaching the team of professionals and stimulates them to be involved
with the future of their pupils.

to take own initiatives in order to discover how nice independent lear-

Characteristic of the pedagogical relation is that, on one side tea-

lopment.

In my opinion there is a big difference between management and
educational leadership.

The school leader and the teachers have to think individual, and
together with others, about the innovation of education.
This can be done in the own school, but perhaps even better together with other schools.
And in such a situation are we now.
Cooperation between schools can create conditions which are necessary for a structural renewing of education. And probably that is
the main reason that Leeds and Brno reached for contact.
This conference proves that educators all over the world have
a common target.
Our Dalton concept gives us the opportunity to exchange educational experiences.

First 3 basic needs:
1. Children must have the feeling to be safe and respected.
It is very interesting to have a look in Helen Parkhurst’ s book
again.
The secret of education lies in respecting the pupil. Wait and see the
new product of nature. Nature loves analogies but not repetitions.

Dalton organization is visualizing processes. The structure of the
day, the assignment
and a lot of other things are visualized.

We can meet professionals from different countries, speaking the
same educational language, and searching for the same goals.
I am happy to join your conference.

The class arrangement is so clear that children can ﬁnd their way.
The classroom is the children’s classroom and they are responsible for
their own environment

Roel Röhner

Respect the child.

Finally there is the important characteristic mentioned :

the impulse to realise education which will do justice to differences

2. Children must have the feeling to be competent

7. Reﬂection

between pupils.

Teachers has to strengthen the conﬁdence of all pupils.

Structural reﬂection is the best way to make the process clear.

The Dutch brochure is written in 1998, but Helen Parkhurst seems

Process evaluation is the moment that teachers and children can

vzdělávání. Tyto změny se týkají problémů: jak se vyrovnat s rozdíly

communicate about responsibilities. Better to create a structural pro-

mezi žáky a studenty, jak je motivovat, jak rozvíjet samostatné učení,

cess evaluation after every work period than the referee behaviour

jak využívat pružné styly učení, jak integrovat mírně postižené žáky

during their match.

do rámce běžné školy, jak spojit mateřské a základní školy v novém

As an introduction ﬁrst a common characteristic:
The teacher gives all the children the security and the challenge
they need, so that they can develop themselves and their independence and responsibility are promoted.

to give a direct answer:
On this point I can but say that the curriculum of any school should
be vary according to the needs of the pupils.
The curriculum is not the chief problem of society. We shall, I fear,

The main point here is that children has to develop themselves.

continue to handicap our youth by viewing it through the wrong end

Adults can’t take over that process. Children must be stimulated

of the telescope.

A coach stimulates or corrects during the break and doesn’t jump

Jak aktuální je „Dalton“?
V některých evropských zemích se objevují podobné změny ve

uspořádání základního vzdělávání a podobně.

into the ﬁeld to show that he can play better.

Systém celotřídního vzdělání se postupně mění, je upřednostňo-

But how about the leaders of the school?

váno samostatné učení, někdo dokonce mluví o adaptivní výuce, tedy

to a higher level of independence and may not stay dependent of the

3. Children must have the feeling to be independent

Is there any talk of regular reﬂection?

výuce respektující individuální rozdíly žáků. Vyučování v rámci celé

constant help of the teacher.

Teachers has to promote self reliance and responsibility by all chil-

The profession of the headmaster is not adventurous and most of

třídy (všichni děláme vše společně, stejnou věc ve stejnou chvíli) může

It seems to be a contradiction, but it is characteristic for the pedagogical relation.
Every teacher recognizes it daily:

dren.
And here is Helen Parkhurst statement at this point:
The Dalton plan elicits a new response from the child’s nature by

the time predictable.
Every year the same problems. The headmaster is only pursuing
the ‘status quo’.

probíhat efektivně, otázkou ale je, zda je přínosné. Společná činnost
je vhodná pro zpěv, pro četbu pěkné povídky nebo pro hodinu dějepisu. Naprosto spolehlivá je pro nepředvídané situace a pro okamžiky,

-you give structure, but you also leave space for initiatives

inviting him to undertake the job in a way that appeals to his natural

By preference no problems, no changes, no development.

které nelze organizačně vyřešit jinak, než společně. Společná činnost

-you give help, but you have to challenge them to be independent.

desire to learn things in his own way and even in his own time (=tempo

The headmaster is focussed on average result : a ﬁnancial balance,

patří do tělocvičny.

The society is focussed on the individual but in education we still

/R.R.).

focus on the group.
Children nowadays are able to make a lot of choices themselves
and the same should be possible in school.

Secondly 3 characteristics about the teaching-learning process.
How the pedagogical relation can colour that process.
4. The content of education

not too much non-attendance of teachers and he prepares properly
the visit of the inspector.
Every year the headmaster utters a breath of relief when summer
holidays are fetched without accidents.
Much happened again, nothing changed.
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Vše, kde dominuje frontální způsob, je nedostatečné.Společně znamená výuku celé třídy najednou, a proto je tento způsob činnosti nepřirozený, neboť lidé nejsou jeden jako druhý. Na počátku století z tohoto důvodu změnila Helena Parkhurostová metodu výuky celé třídy
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a vytvořila koncept založený na třech zásadách: volnost – samostat-

proto, aby uspokojil potřebu vlastního rozvoje. Už není vystaven je-

„Tato metoda nám ukazuje cestu, a pevně věřím, že jedinou cestu,

Hans Wenke

nost – spolupráce.

nom tomu, co učitel nabídne.“ (H.P. Education on the Dalton plan.

která změní školu v jak přitažlivou a výchovnou tak i hravou…“

Dalton principles in a new context
(Conference Brno, CZ, 2004)

Jsou ještě aktuální tyto tři základní zásady?
Již po několik let zapojujeme do běžných základních škol děti s lehkým postižením a ty vyžadují zvláštní pozornost.
Samozřejmě, že zůstávají i speciální školy pro děti s těžkým fyzickým nebo mentálním postižením. Z hlediska organizace vzdělávání na

New York, 1922. S. 3.)

6. Řízení vyučovacího procesu

Studenti v našich třídách patří k počítačové generaci, díky inter-

Učitel musí organizovat práci tak, aby podporoval rozvoj osobnosti

As all here present know the principles free-

netu nebo sms jsou zvyklí na rychlou výměnu informací. A buďme

dítěte, spolupráci s ostatními a tak je stimuloval k převzetí iniciativy.

dom, self reliance and cooperation are the three

rádi, že nemají dálkové ovladače, protože jinak by nás v okamžiku, kdy

„Studuje ze své vlastní zodpovědnosti společně s ostatními spolužáky

main principles of Dalton education.

ztratí zájem, vypnuli. Tak jak to dělají, když se dívají na televizi.

ve stejném dobrodružství. Ve škole se setkává se stejnou zodpověd-

našich školách vedla integrace ke změně vyučovacího procesu: učitel

Role učitele se musí změnit. Nemůže se ﬁxovat na bezpečnou pozici

musí organizovat výuku tak, aby zvládl všechny rozdíly mezi dětmi. Ji-

před třídou, ale musí si najít pozici ve skupině vedle dětí. Jeho role se

nými slovy, vytvoření nového, adaptivního způsobu vzdělání, je stále

mění z vedocího procesu na trenéra práce. Samozřejmě učitel sleduje

žádanější. Je proto nutné vycházet z předpokladu, že výuky se účastní

průběh činnosti a pomáhá, kde je třeba.

ností, kterou později uplatńuje v obchodním nebo profesním životě.
Učí se pokusem.“
Organizace práce pomocí daltonu je procesem spojeným s vizualizací. Struktura dne, úkoly a mnoho dalších věcí je ve třídě vizualizo-

velmi rozdílné skupiny dětí, které se jedno od druhého liší a z toho vy-

Ve stejném okamžiku si ale musí uvědomovat, že je potřeba, aby

váno. Vše musí být uspořádáno přehledně, aby děti samy našly vlastní

plývají náročné požadavky na profesionalitu a učitelskou zručnost. Zá-

děti pracovaly samy a tak rozvíjely svou osobnost. Musí se naučit pře-

učební prostor a vlastní cestu k učení. Třída patří dětem a ony samy

leží nejen na výukových metodách a vzdělávacích schopnostech uči-

vzít niciativu a zodpovědnost.

jsou zodpovědné za prostředí v ní.

tele, ale i na dovednosti jak organizovat vzdělávací proces.
Charakteristické pro tento vzdělávací vztah je, že učitel podporuje

a subject matter and to cooperate with others.
It is therefore relevant how and in what way daily practice at
school realizes these principles.
In advance I want to formulate the following thesis:
“The principles freedom, self-reliance and cooperation need

Nyní se dostáváme k oněm sedmi předpokladům vzdělávání z holandského Zákonao základním školství.

These principles have become self evident, than who would not
want raising a child to handle freedom, to work independently on

Závěrem zmiňujeme důležitý předpoklad:

a profound restyling.”

žákovu samostatnost a zodpovědnost. Učitel, který si uvědomuje roz-

Nejdříve tři základní předpoklady:

díly mezi žáky, hledá neustále rovnováhu mezi poskytováním jistot na

1. Děti se musí cítit bezpečné a respektované.

Strukturovaná reﬂexe je nejlepší způsobem, jak ozřejmit celý vzdě-

The realization in practice of the principles in today’s Dalton

straně jedné a povzbuzováním dětí na straně druhé.

Zajímavý pohled do knihy Heleny Parkhurstové: „Tajemství vzdě-

lávací proces .Hodnocení začíná v okamžiku, kdy učitel a žáci disku-

schools in Holland, is a faint reﬂection of what Helen Parkhurst had

lání tkví v respektování žáka. Počkejte a uvidíte nový produkt přírody.

tují o práci a o zodpovědnosti. Je lepší hodnotit až po dokončené práci,

in mind and what she practiced later on in the Dalton school in New

Příroda miluje rozmanitost, nikoli totožnost. Respektujte dítě.“

než rušit žáky během činnosti. Trenér přece také podporuje a napo-

York.

Holandská publikace, vytvořená Výborem pro základní vzdělávání,
„Předpoklady pro kvalitní rozvoj“ slouží základním školám k analýze
vlastního rozvoje, ukazuje způsob, jak se vyrovnat vlastní cestou s diferenciací žáků a je základním nástrojem hodnocení pro všechny školy,
tedy i školy daltonské.

2. Děti musí mít pocit, že jsou kompetentní.
Učitel musí posilovat sebevědomí všech dětí. Holandská příručka
vznikla v roce 1998, ale Helena Parkhurstová, zdá se, přesně odpově-

7. Reﬂexe

míná až během přestávky a nevbíhá na hřiště, aby ukázal, jak hrát
lépe.
Co říci o vedoucích pracovnících na školách? Je zde také nějaká

Umožnila zamyslet se nad tím, zda jsou stále ještě aktuální zá-

děla daleko dříve: „V tomto bodě musím říci, že vzdělávací program

sady pedagogiky Heleny Parkhurstové. Ukázalo se, že koncept vytvo-

každé školy musísledovat žákovské potřeby. Vzdělávací program není

Práce ředitele nebývá nijak dobrodružná, téměř vždy vít, co ho

řený H. Parkhurstovou je stále aktuální. Poukazuje na sedm předpo-

hlavním problémem společnosti. Obávám se, že bychom nadále ne-

čeká. Každý rok se opakují tytéž problémy. Ředitel se pokaždé snaží

kladů, které učitelům umožňují využít metody vhodné pro všechny

měli nutit naše mladé dívat se na ni opačným koncem dalekohledu.“

dosáhnout statutu quo tím, že nehledá problémy, změny, ani rozvoj.

typy žáků.
Na úvod první z všeobecných předpokladů:

3. Děti se musí cítit samostatné.

Ředitel se soustředí na průměrný výsledek: vyrovnaný rozpočet, níz-

Učitel by měl podporovat rozvoj samostatnosti u všech žáků. He-

kou absenci personálu a pečlivou přípravu školy pro inspekci. Každý

lena Parkhurstová k tomuto tématu napsala:

Učitel poskytuje všem žákům pocit jistoty a podpory, který potře-

„Daltonská výuka přináší novou odpověď, vycházející z povahy

bují k tomu, aby vzdělání sloužilo k jejich vlasnímu rozvoji a podpořilo

dítěte. Vyzývá ho, aby pracoval způsobem, který je mu vlastní svým

růst jejich samostatnosti a zodpovědnosti. Hlavní myšlenkou tedy je,

vlastním postupem a ve vlastním časovém termínu.“ (= vlastním tem-

že dítě musí samo pomoci vlastnímu růstu, dospělí to za něj neudělají.

pem)

Děti musí být podporovány v tom, aby se rozvíjela jejich samostatnost
a aby se osamostatňovaly od stálé pomoci učitele. Přestože to zní rozporně, mluvíme o základním předpokladu pedagogického vztahu.
Každý učitel si musí denně uvědomovat:
- Musím žákům poskytnout rámec učiva, ale současně musím nechat dostatek prostoru jejich vlastní iniciativě.
- Musím žákům pomoci, ale současně je musím povzbudit k větší
samostatnosti.
Společnost je zaměřena na jednotlivce, ale při vzdělávání se stále
pracuje se skupinou. Dnešní děti jsou zvyklé často rozhodovat samy

pravidelná reﬂexe?

Tři předpoklady učebně-vzdělávacího procesu ukazují, jak může
pedagogický vztah dokreslit vzdělávací proces.

rok si l zhluboka vydechne, když se mu podaří dožít prázdnit bez nehody. Hodně se stalo, nic nezměnilo.

In education on the Dalton plan that was published in 1922 Helen
Parkhurst describes the pedagogical principles of education.
Those are three educational psychological starting points.
1. Pupils must as much as possible make choices themselves in
substance and organizational way too.
School give the framework, than the pupil ﬁlls in based on its own
interest and preference.
Motivation is the spill. within this frame work it is remarkable that
actual learning psychology also makes a strong point of this.
A man like Dr. P.R.J. Simons stress on that when pupils get respon-

Myslím si, že musí být velký rozdíl mezi manažerskou prací ře-

sibility for their own learning, that the results become better. In other

ditele v oblasti ﬁnanční a v oblasti vedení učebního procesu. Ředitel

words: to give the right responsibility to children (not too much not

školy má dnes za úkol vést učební rozvoj školy. Jde o dynamický pro-

too little) a child is motivated the best, and that again gives the best

ces a každý ředitel musí být připraven adaptovat se na nečekané si-

results.

tuace a nové možnosti. Škole nepomůže, když se bude ředitel věnovat

4. Náplň vzdělání

pouze ﬁnančním otázkám běhu školy. Správným vedením vzděláva-

Differentiation in learning attitude could be far more effective
than differentiation in learning material.

Učitelé zprostředkují žákům kontakt s různými obsahy vzdělání,

cího procesu, je třeba stimulovat lidské síly, vést tým profesionálů - pe-

You understand that in context of the main principles of Dalton,

které stimulují aktivitu, individuální učení a umožní učit se činností.

dagogů, podporovat, aby se stali součástí budoucnosti žáků jeho školy.

I change the term freedom into the term responsibility. That means

Znovu Helena Parkhurstová: „Výzkum zjistil, že nechuť dítěte ke stu-

Vedení školy spolu s učiteli musí o inovacích ve vzdělávácím procesu

two things:

diu nevychází ze studia samotného, ale především z metod, které jsou

přemýšlet jako jednotlivci i jako tým. To se jim může podařit v rámci

a) it is necessary to give children responsibility,

použity při jeho vzdělávání. Výchovně-vzdělávací proces, k němuž je

jedné školy, ale mnohem snadnější je to ve spolupráci se školami dal-

b) it is also necessary to make them responsible.

dítě nuceno, je vadný, staví-li jeho dětskou duši proti některým nebo

šími. A v této situaci se dnes nacházíme.

všem předmětům.“
5. Učební metoda / projektová výuka

2. Learning is always a social activity. Learning exists always in
cooperation between pupils, and between pupils and teachers.

a to stejné by jim mělo být umožněno i ve škole. My je však nutíme zů-

Učitelé se pokusí podporovat aktivní přístup všech dětí na výchov-

This cooperative learning is really a stepchild in the total of West

stávat ve třídách, to je sice dobré pro jejich sociální rozvoj, ale mu-

ně-vzdělávacím procesu využíváním rozličných výukových projektů.

European education. There has been done hardly any scientiﬁc re-

síme využívat i jejich přirozenou touhu po objevování nových věcí. Je

Žáci se musí učit zodpovědnosti, musíme po nich neustále požadovat

search. ( In the U.S.A. there is a lot of scientiﬁc research done) Helen

zajímavé, co říká na toto téma Helena Parkhurstová:„Dříve chodil stu-

,aby převzali iniciativu a tak zjistili, že je samostatné učení zajímavé.

Parkhurst used systematically b.e. tutor teaching at her ﬁrst school in

dent do školy, aby získal to, co mu škola nabídla, dnes chodí do školy
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3. The third educational psychological principle: pupils must work
out independently as much as possible the subject matter. The own

4. I must say that pupils must be trained to really understand cooperative learning.

And also the teachers themselves did not like it. They found following solution:

In America and in England too, tutor teaching is used in various
ways and there is a lot of science research done.

planning is essential for the learning and the progress in the learning
process.

Communication is very important. You have to train this. You can

They divided all subjects (30) from the method into 5 blocks (6 x 5

start with the children in “kindergarten” by example. When you tell

blocks). The class was divided into 5 groups. Every group got the task

Whenever a tutor teaching system is started at ﬁrst one must in-

The question of teachers is always: “How to do this in practice?

to two children make one castle together, they will make two castles

to choose a different subject, they had to deal this among the other

vest in it. Is this investment ok comparing to the beneﬁts of tutor tea-

How can I give pupils the right responsibility. How can I teach pupils

near each other. But when you say you have to build a castle with one

groups.

ching systems? What are the beneﬁts?

to cooperate with each other?

tower it is necessary for them to communicate.

Why tutor teaching system?

The group had the choice to make a wallpaper, or to make a report,

Theory is nice, but we deal with the practice.”

One other example is the “box to experience with your hands.”

or to give a presentation. There was another deal, when the ﬁrst time

1. To improve the learning achievement.

Teachers always want to hear today what they could use yester-

A child describes the objects, it feels into the box: another child is

a report had been made thanthe second cycles of 5 subjects the choice

Not only for the student that is trained but also for the tutor.

was limited to a wallpaper or a presentation.

Seneca already said: “The best way to learn something is to teach

day.

guessing what it is.
You understand: again it is necessary to communicate.

Giving assignments to children you can dealt very concretely the
problems of ‘system de –motivation’ of the year group structure. The
basic of ‘system de-motivation’ has two sides.
It counts for the less gifted pupil but also for the more gifted pupil. The less gifted pupil becomes regularly bad marks. That gives him
less motivation, the effort is not rewarded. The results are declining
more.

It is also possible to promote “communication” by the organization
of the assignments.

So far I think this was a good cooperative assignment. The pupils
refore the motivation was good. But there was one more dimension.

Pupils get immediate individual instruction focused on what is ne-

age, than this group must realize that all other pupils must know the

cessary. If a teacher should do this, it takes a lot of time (= money). To

basics of this subject. Finally there will be a test made by the teachers

realize a tutor teaching system takes time as well but can’t be compa-

On a piece of wood a double row nails is hit in. On each nail there

of all 5 subjects. The pupils from the groups must be above the mate-

red.

is a name of a child. The upper row is changing every week, so two

rial of their subject because they have to think what is essential to all

In “kindergarten” they work with “pairs” of pupils. This is easy organized:

The more gifted pupils are often forced to work under their level

different kids are “partners” for a week. The agreement is they work

other pupils and how other pupils must master this. This is a higher

and play every morning together. On a magnetic assignment board

dimension of learning.

“taking along” the average student. The explanation of the subject

the children record this themselves. These two kids must agree upon

matter is mostly focused on pupils who don’t understand the subject

what they will do this morning. They must communicate. If they have

matter.

made a choice they place a magnetic label in the right day co lour ver-

oms: “Who has anything to ask yet?”
Or this one: “Who doesn’t understand it yet?”
And the teacher starts all over again to explain from the beginning.

tical under the activity and when they ﬁnish their work or play they
place the magnetic label horizontal.
The assignment board is planning board as well as registration
board.

The more gifted pupils are boring themselves. Their motivation and
results are decreasing.

5. Make solid deals about silence rooms and rooms to work toge-

To be concrete: I would like to make deals in the school.

8. An other way to realise cooperative learning is tutor teaching
Tutor teaching is an education model not yet used often in Holland.
Anyhow there is hardly any no systematic research done.

1. We work with assignments including the total subject matter.

whole school work independently at the same time. In this way it is

On the assignment form is written down exactly what must be

easy to organize by example tutor teaching. It is not necessary to break
into the normal schedule.

Motivation for the whole process of learning will increase if espeStudents like the model, mostly it is a welcome change in the usual
school job.
More working pleasure means more motivation, more motivation
means better results.

Also the idea tutor teaching can be multi interpreted. Some people understand by it “same-age-tutoring”; classmates help each other,
the younger ones.
Sometimes it can be an adult or some one from inside or outside
the school, or a student of the university who helps a student of the

6. Create a so called “Dalton zone” at school. All pupils of the

3. Increasing the motivation.
cially when pupils and tutor ﬁnd out, the results get better.

other people speak about “cross-age-tutoring”; the older student helps
ther at school, so children do not disturb each other.

done within a certain period. To one pupil this can be a week assign-

2. Time advantage.

When group A for example has chosen the subject birds of pass-

At a school in Holland we worked out following:

because the teacher centred learning processes are often focused on

How about for example. the question I hear regularly in classro-

it.”

get a lot of responsibility in case of contence and the way to do it. The-

4. Individual attention.
The one to one base give a pupil a lot of individual attention and
immediate feedback.
There is a start of a friendly relationship between tutor and pupil:
More attention is almost impossible.

high-school.
5. The school climate is improved a lot.
There are different tutor teaching systems: “same-age-tutoring”
(class ﬁxed), “a-cross-age system” and “a-cross-school system”.

ment, to another a day assignment. In this way we try to differentiate

Working together is a powerful issue. There is no competition.
However the aim is to improve the results but this happens by working together.

in learning attitude. In the assignment is also written down when the

7. Make sure that in every week assignment you plan at least one

I will speak only about the “cross-age” variant, because in my opi-

The involvement of pupils gets stronger. The intense social ex-

classical instructions on this speciﬁc matter take place. Pupils can de-

so called cooperative assignment. I mean by this a group of children

nion this is a very effective method. Pupils work with each other, on

change goes beyond the class. This will improve the total school cli-

cide themselves to attend or not to do so. Also there is a schedule of

make a collective product. This can be organized in a parallel way.

a one to one base, in which the tutor is the leader who assist the other

mate.

the tests.

Every group makes an issue about Scandinavia or in a complemen-

pupil.
6. The interactive learning is encouraged.

tary way (this group about Denmark, that group about Norway etc.).
2. We make study groups. ( 2, 3, or 4 pupils) They have to work together.

The pupils are self responsible for the product but also for the process. They must divide themselves the various roles etc.

Tutor teaching is not something new. In the old Greek, a pedagogue was a Grecian slave, who taught the various activities to the younger slave.

3. To combine all this with the principle of delayed attention. Du-

I would like to give you an example. Two young teachers (ex-stu-

ring delayed attention, you can mark it with a symbol, it is not allowed

dents of me) work at a Dalton school in Holland. After a year they

to ask the teacher questions. “You have to think by your self: you have

were a little frustrated about the method of biology.

In tutor teaching a higher interactive level is reached. There is

It is not my idea to compare slavery with education.

subject matter.
ﬂect upon his own work.

The pupil has to think of solutions himself, and is motivated to re-

They work both in group 8 (the highest group of our elementary

Helen Parkhurst, the founder of the Dalton concept used systema-

your study group. In the meantime the teacher can help pupils who

school). They had too little time to realize all subjects of the method,

tically tutor teaching at her schools. Older pupils took part in the lear-

really need help. So delayed attention is also a class management in-

the pupils did not like the way they handled it.

ning process of younger pupils.
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a while. There is little active learning behavior.
a personal attention and therefore the pupil is actively involved in

to solve your own problem.” If you need help you can ask someone of

strument.

In a full class, in a normal situation, pupils get their turn in on

7. Experience of success improve learning.
By ﬁxing reachable targets all pupils can experience success.
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Pupils that suffer from fear of failure can break through.

Don’t give the parents an alibi to say when their child scores negative in the test. “You see my child must help other pupils, that’s

8. Pupils often can better “explain” than the teacher.
The tutor is well attuned to the younger pupils. Especially if he has

why…..”
Make these pupils tutor after the national tests.

experienced himself before problems in that subject matter.

Pupils learn to value each other positively, to give sincerely atten-

může učitel pomáhat těm žákům, kteří pomoc skutečně potřebují. Od-

Spolupráce v učení probíhá jednak jako spolupráce mezi žáky

ložená pozornost je tedy jeden ze způsobů organizace práce ve třídě.

a jednak jako spolupráce mezi žáky a učitelem.
Ke kooperativnímu učení se celé západní školství chová jako k nevlastnímu dítěti. Neprobíhá téměř žádný vědecký výzkum (na rozdíl od

4. What to do when tutor and pupil don’t hit off?
9. Positive development on social and emotional situations.

2. Učení je vždy sociální aktivita.

Important is that preparations must be very careful so problems
can be accused.

tion to another, to make compliments. So they get personally involved.

If later on it appears a couple is not so successful, than almost talk

These are the values that are not only important at school but also la-

it over and if necessary stop this cooperation and make a new com-

ter on in society.

bination.

USA, kde probíhá výzkumů mnoho).

The tutor gets a part of the responsibility of a younger pupil. Especially when a pupil improves his learning results it will give the tutor

The concluding of this critical questions is: (to speak with Seneca):
“not because it is difﬁcult we don’t start, but it is difﬁcult because we
don’tstart it.”

self-conﬁdence. He will be proud of himself and his pupil. The feeling
of his own worth is growing.

Hans Wenke
11. Beneﬁts to the teacher.
The teacher gets more time to pay attention to pupils he did not
have time for before. He does not live anymore with the constant feeling he is failing.
In comparison with other educational renewing programs it cost
relatively little energy.

but: “Why not a tutor system?”
But there are some Critical questions.
Off course in the ﬁrst instance one can put a few critical questions:

Příkladem je systém mentorského učení, který využila ve své škole

aby postavily jeden hrad, postaví obvykle dva hrady těsně vedle sebe.

v Daltonu.

Ale když jim řeknete, aby postavily hrad s jednou věží, je nutné, aby
mezi sebou komunikovaly. Jiným příkladem je využití krabice, kterou

3. Žáci musí na látce pracovat co nejvíce samostatně.

Pomocí vhodně připravených úkolu je možné komunikaci vypro-

mám předat žákům ten správný podíl zodpovědnosti? Jak mám nau-

vokovat. V Holandsku jsme vytvořili následující postup: V mateřské

čit žáky, aby spolupracovali jeden s druhým? Teorie je pěkná, my se

školce pracují během týdne se dvojicemi žáků. Organizace práce je

ale pohybujeme v praxi.“ Učitelé vždy chtějí slyšet to, co měli dělat

velmi snadná. Na dřevěné destičce jsou špendlíky připevněny dvě řady

už včera.

jmen dětí, horní řada jmen se mění po týdnu, takže spolu každý týden
pracují dva různí žáci.

Snad každý si uvědomuje, že základní daltonské principy - svo-

ročníku. Podstatu „systémové demotivace“ (‚system de-motivation‘)

covat. Na magnetické tabuli s úkoly si děti samy vedou o této práci zá-

boda, spolupráce a samostatnost se ve výchově staly samozřejmé:

tvoří dvě stránky. Zahrnuje jak méně nadané, tak i velmi nadané žáky.

znamy. „Pracovní partneři“ se musí dohodnout, co budou ten den do-

kdo by také nechtěl, aby jeho dítě umělo zacházet se svobodou, aby

Méně nadaní pravidelně dostávají špatné známky, což ústí ve ztrátu

poledne dělat. Musí komunikovat. Když se domluví, umístí ve správné

umělo samostatně pracovat a spolupracovat s ostatními. Musíme si

motivace: úsilí není odměněno. A výsledky klesají stále níž.

barvě dne magnetickou cedulku vertikálně pod vybranou aktivitu.

Více nadaní žáci musí velmi často pracovat pod úroveň vlastních

Když práci skončí, cedulku obrátí horizontálně. Úkolová tabule tady

schopností, protože učitel připravuje učební proces tak, aby jej zvládl

slouží jak pro plánování, tak i pro záznamy o dokončení. (Plánovací

Nejprve bych chtěl formulovat několik základních tezí:

průměrný žák. Vysvětlování látky je zaměřeno na žáky, kteří její pod-

tabule i registrační tabule)

“Zásady svobody, samostatnosti a spolupráce vyžadují patřičnou

statě nerozumí. Pravidelně slýchám v hodinách otázky typu: „Chce

využívají.

úpravu.”
Zkušenosti z holandských daltonských škol ukazují, že využívání
principů v praxi jen slabě odráží původní myšlenky a následnou praxi
Helena Parkhurstová popsala v knize Education on Dalton Plan

The relevant question is not “How to organize it?”, but “Will I or-

zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráce.

ganize it ?”

a little bit of inventively.

hádá, co by to mohlo být. Znovu musí komunikovat.

Učitelé nečasto ptají: „Jak mám tyto principy uplatnit v praxi? Jak

Je dohodnuto, že si spolu budou každé dopoledne hrát a spolupra-

(1922) základní principy vzdělávání. Jde o tyto tři principy: volnosti -

A lot is possible with a good attitude, a little bit of creativity and

Jedno z dítě popisuje předměty, které v krabici nahmatá, druhé

nat s problémy „systémové demotivace“ ve struktuře skupiny jednoho

In my opinion a lot of educational change fail in organization.

If it is my real whish, I always can organize it.

pokroky v učebním procesu.

mají děti „ prozkoumat rukama.“

Daltonské principy v nových souvislostech

na Dalton School Heleny Parkhurstové v New Yorku.
1. How to organize?

Komunikace je velmi důležitá, proto se musí trénovat. Můžete začít
s dětmi v mateřské škole například takto: Když řeknete dvěma dětem,

Pomocí vhodně zadaných úkolů se můžeme velmi konkrétně vyrov-

ale uvědomit, jak a jakým způsobem školy tyto principy každodenně
Ending this part the question should not be: “Why a tutor system?”,

pochopili.

Helena Parkhurstová používala kooperativní učení systematicky.

Význam vlastního plánování je v učení velmi podstatný a umožňuje
10. Positive inﬂuence for the tutor.

4. Kooperativní učerní má vést žáky k tomu, aby učivo přesně

se ještě někdo na něco zeptat?“ Anebo: „Kdo tomu ještě nerozumí?“
A učitel začne znovu vysvětlovat vše od začátku. Více nadaní žáci se

5. Dohodněte se na „tichých místech,“ místnostech, kde budou
moci děti pracovat a nerušit jeden druhého.

nudí, jejich motivace klesá stejně jako jejich výsledky.
Abych byl konkrétní: „Chtěl bych, aby se na školách vytvářely
smlouvy.“

6. Vytvořte si ve škole tzv. daltonskou zónu. Všechny děti na celé
škole pracují ve stejné době samostatně. To umožní snadno organizovat mentorské učení a není nutné rušit běžný rozvrh.

1. Pracujeme na úkolech, které shrnují určitou učební látku
předmětu.

7. Ujistěte se, že na každý týdenní program je naplánován také tzv.

1. Žáci musí látku vybírat a organizovat především sami.

Ve smlouvě je přesně stanoveno, co vše se musí splnit ve stanove-

kooperativní úkol. Mám na mysli práci skupiny dětí na společném vý-

Škola poskytuje rámce problémů , které žáci řeší na základně vlast-

ném období. Pro jednoho žáka to však může být úkol na celý týden,

tvoru. Organizace práce může být paralelní, kdy každá skupina bude

ních preferencí a vlastního výběru. Základem práce je motivace. Při

pro druhého jen na jeden den. Tímto způsobem se snažíme diferenco-

vytvářet např. referát o Skandinávii. Nebo naopak „skládačkově,“

takovémto způsobu práce hraje velkou roli psychologie učení. Na-

vat učební přístup.

jedna skupina vytvoří referát např. o Dánsku, druhá skupina o Norsku

2. Does not the tutor miss too much time of his own lessons?

příklad Dr. P.R.J. Simons zdůrazňuje, že v okamžiku, kdy děti získají

Ve smlouvě je také vyznačeno, kdy budou klasické výklady učiva.

Here I like to refer to what Seneca said “The best way to learn so-

zodpovědnost za vlastní učení, výsledky učení se zlepší. Jinými slovy:

Žáci se mohou sami rozhodnou, zda se výkladu zúčastní nebo ne.Sa-

mething is to teach it.” From research it is clear that the beneﬁts to the

dítě je nejvíce motivováno a má tedy nejlepší výsledky, dáme-li mu

mozřejmě je zde také rozpis kontrolních testů.

tutor in cognitive and social emotional development are convincing.

„patřičné“ množství zodpovědnosti (tedy ani moc, ani málo). Diferenciovaný učební přístup může být mnohem efektivnější než diferenci-

2. Vytváříme studijní skupinky (2, 3, nebo 4 žáci), které musí pracovat dohromady.

atd. Žáci jsou zodpovědní nejen za
výsledek práce, ale také za průběh práce. Musí si mezi sebou rozdělit úkoly atd. Chtěl bych uvést příklad: Dva mladí učitelé (moji bývalí žáci) z jedné daltonské škoy v Holandsku byli po roce práce trochu znechuceni způsobem, kterým se na škole učil přírodopis. Oba učí

3. Do the parents agree?

ované učební materiály. Musím upozornit, že v rámci základních dal-

Most parents of a pupil that gets extra attention ﬁnd this excellent.

tonských principů volím termín zodpovědnost místo termínu svoboda

3. Práce s úkolem probíhá s odloženou pozornosti.

času na to, aby zvládli všechny součásti předmětu. Ani dětem, ani jim

a docházím k těmto závěrům:

Během odložené pozornosti, která může být ve třídě symbolizována

se současný způsob práce nelíbil. Nalezli následující řešení: Rozdělili

The parents of the tutor may think differently. It is clear, before star-

v 8 skupině (nejvyšší ročník prvního stupně základní školy). Měli málo

ting a tutor teaching system it needs to be talked over with the parents

a) je nutné, aby dítě získalo zodpovědnost,

speciﬁckým předmětem, není dovoleno ptát se učitele. Žák musí mys-

všechna témata (30) do 5 bloků (6x5 bloků). Třídu rozdělili také na 5

and to have an open mind if they raise objections. From strategic point

b) je také nezbytné, aby muselo být zodpovědné.

let samostatně, musí řešit své vlastní problémy. Pokud potřebuje po-

skupin a každá si měla vybrala jedno z témat. Museli se dohodnout

moc, může se zeptat někoho ze své studijní skupinky. Během této doby

s ostatními skupinami. Měli na výběr, zda udělají plakát, studii anebo

of few I always advise in Holland for instance: never let pupils of the
ﬁnal group (8) be a tutor before the national tests.
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prezentaci. Myslím si, že se jedná o dobrý kooperativní úkol. Děti zís-
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kaly velmi mnoho zodpovědnosti co do obsahu a způsobu práce. Proto

protože je změnou v běžné školní práci. Více radosti z práce znamená

byla dobrá motivace.

více motivace, více motivace přináší lepší výsledky.

Ale je zde ještě jeden přínos. Když si skupina A vybrala např. stě-

4. Individuální pozornost.

álně- emoční vývoj mentora je přesvědčivý.

Reﬂection
Reﬂection on expressions and behaviour patterns calls for reﬂection by the teacher. In the group (class), reﬂections must emerge from

3. Budou souhlasit rodiče?

any cooperative task. Questions to be asked in this situation: “How did

pozornosti a okamžitou odezvu. Začíná také přátelský vztah mezi

Většina rodičů je nadšena tím, když se jejich dítěti věnuje více po-

it go” and “Perhaps you could try this or that”. The teacher may offer

mentorem a žákem. Poskytnout ještě více pozornosti jednomu žákovi

zornosti. Rodiče mentora si však mohou myslet něco jiného. Před za-

guidance and alternative possibilities. Within the group, reﬂection on

je téměř nemožné.

hájením systému mentorského učení se samozřejmě musí vše probrat

expressions and behaviour patterns of the pupils must be focused on

5. Výrazně se zlepšuje klima školy.

s rodiči a respektovat jejich námitky. Ze zkušenosti v Holandsku vždy

individual independence and personal responsibility. The pupil him

hovavé ptáky, musela si uvědomit, že všichni ostatní žáci se musí na-

Učení „jeden na jednoho“ poskytuje žákovi dostatek individuální

učit podle nich základy tohoto problému, protože na konci práce následoval test ze všech 5 témat. Žáci každé skupiny budou znát o svém
tématu více, protože museli nastudovat základní informace o problému pro ostatní, kterým je pak muselipředat. Jedná se o vyšší stu-

Zde bych chtěl znovu zopakovat Senekova slova: „Nejlepší způsob,
jak se něco naučit, je učit to.“ Výzkumy prokazují, že poznávací a soci-

Spolupráce je velmi mocný spojenec. Mizí soutěživost, i když je cíl

doporučuji: nikdy nenechejte nejstarší žáky (tzn. 8 skupinu) dělat men-

or herself must recognise the importance of the learning process,

stejný zlepšit výsledky - daří se to spoluprací, ne soutěží. Zapojení

tory před národními zkouškami. Kdyby náhodou dítě neuspělo, ne-

with the support (and supervision) of the teacher. We all know that

8. Mentorské učení je jiný způsob, jak kooperativní učit.

žáků se zesiluje. Intenzivní sociální kontakty přesahují rámec jedné

smíte rodičům dát příležitost, aby mohli říct: „Vidíte, moje dítě muselo

too much supervision leads to submissiveness, and in this fact, too, we

Mentorské učení se v Holandsku příliš často nepoužívá. Každo-

třídy, což zlepší celkové klima školy.

pomáhat ostatním, a proto…“ Udělejte z nich mentory až po zkouš-

ﬁnd another argument for as far as possible leaving the supervision of

kách.

the learning process to the pupil. Here again, the attitude of the tea-

peň učení.

pádně o něm neproběhl žádný systematický výzkum.

6. Podporuje se interaktivní učení.

4. Co dělat, když to mezi mentorem a žákem neklape?

cher must be that of a coach, whereby errors are corrected without ju-

nou za čas. Žák je tedy méně aktivní v učení. V mentorském učení se

Je důležité mentorskou práci dobře připravit, přes to se však mo-

dgement, but with guidance and guidelines.

hají ve třídě jeden druhému. Jiní mluví o „učení žáků různého věku“,

dosahuje vyššího stupně interakce, neboť zde existuje individuální pří-

hou některé problémy objevit. Pokud se později stane, že dvojice není

kdy starší studenti pomáhají mladším. Někdy může jít i o dospělého

stup a žák je zapojován aktivně do problematiky.

úspěšná, je nutné o tom mluvit a pokud to bude nezbytné, tak i spolu-

Mentorské učení může být interpretováno různě. Někteří lidé ho

V plné třídě za normální situace dostane žák příležitost pouze jed-

chápou jako „učení žáků stejného věku“, tedy když spolužáci pomá-

nebo někoho jiného ze školy nebo mimo ni, např. o studentaz fakulty,
který pomáhá středoškolákům.

Žák musí přijít na výsledek sám, je motivován, aby reﬂektoval
vlastní práci.
7. Prožitek úspěchu zlepšuje učení.

Mentorský systém se dělí na několik způsobů:
„výuka v homogenních skupinách“ (v rámci jedné třídy učí žáci
stejného věku), „výuka v heterogenních skupinách“ (v rámci školy učí
žáci starší žáky mladší) a „výuka mezi školami“. Budu mluvit pouze
o výuce v heterogenních skupinách, protože ji považuji za velmi efektivní metodu práce. Žáci spolupracují jeden s druhým, vedoucím práce

Zakončit tyto kritické otázky si dovolím opět Senekou: „Nezačínáme proto, že je to těžké, ale je to těžké proto, že nezačínáme.“

In the group (class), the individual learning process can be another
point deserving of attention. How did you do it, why did you do it like
that, and what were the consequences? An attitude report can be used
as an example, in which the pupil him or herself describes the current

Stanovením dosažitelných cílů mohou všichni žáci zažít úspěch.

status of his or her independence, cooperation and initiative-taking.

Žáci, kteří se běžně obávají neúspěchu, mohou tímto způsobem pro-

This is followed by the guiding comments and appreciation of the tea-

razit.

cher. It is essential that pupils learn to live together and work together.
Within the group, the reﬂections of the teacher and of the pupil, ex-

8. Žáci umí často vysvětlit lépe než učitel.
Mentor je na mladší žáky dobře naladěn, zejména pokud sám v minulosti poznal problémy daného tématu.

je mentor, který pomáhá druhému žákovi. Mentorské učení není nic

9. Pozitivní vývoj sociálních a emočních situací.

nového. V antickém Řecku byl učitelem řecký otrok, který učil různé

Žáci se učí hodnotit jeden druhého pozitivně, učí se být pozorní

činnosti mladšího otroka. Srovnávat vyučování s otroctvím není z mé
hlavy. Helena Parkhurstová, zakladatelka daltonské metody vyučování, používala na svých školách mentorské učení systematicky. Starší

lečnosti.

žáci se účastnili učebního procesu mladších žáků.

práci skončit a hledat novou kombinaci.

Beate Plenter
Dalton School in Meppel

pressed to one another, can help to promote the citizenship with will
be of so much importance later in life.

k ostatním, učí se chválit a tím se osobně zapojují. Podobné hodnoty

THE TEACHER MAKES ALL THE DIFFERENCE
Reflection as an instrument

be learned by repeatedly reﬂecting on the personal experiences and

jsou důležité nejenom pro chod školy, ale později i pro život ve spo-

Once a school operating to the Dalton method has obtained its

conceptions of the pupil. This process of reﬂection makes the work of

identity, the art lies in selecting a strategy. In order to achieve the ma-

the teacher more interesting. The result is an interchange of concepts,

10. Pozitivní vliv na mentora.

ximum results in both cognitive and affective terms, the primary pre-

and both pupil and teacher are able to grow, and make maximum use

Learning to think critically and daring to take the initiative can

Ve Spojených státech a v Anglii se mentorské učení využívá růz-

Mentor přebírá díl zodpovědnosti za mladšího žáka. Dělá-li žák po-

condition is a safe school. A stimulus is required in order to discover

of their capabilities. For both parties, this can result in considerable

nými způsoby. V těchto zemích také existuje na toto téma mnoho vý-

kroky, mentor získá sebedůvěru. Bude pyšný jak na sebe, tak i na žáka.

the individual strengths and will of the pupil. So how do you mobilise

satisfaction.

zkumů.

Stoupne také sám ve svých vlastních očích.

these strengths, and enable the pupil to discover what he/she is capa-

Proč zvolit metodu mentorského učení?
Kdykoli se mentorské učení zavádí, na počátku stojí investice. Je
tato investice ve srovnání s výsledky mentorského učení výhodná?
Jaké jsou výhody?
1. Zvyšuje se rozsah naučeného.
Nejenom pro studenta, ale i pro mentora. Seneca k tomu řekl: „Nejlepší způsob, jak se něco naučit, je učit to.“
2. Časová výhoda.

11. Výhody pro učitele.

ble of, and wants to achieve. Dalton education is able to take away the

Reﬂection. How does it work?

Učitel získá více času na žáky,kterým se nemohl dříve věnovat. Ne-

anonymity of the pupil, and thus increase the feeling of safety. Ano-

In Dutch education, educational strategy and instructional stra-

musí mít neustále pocit, že něco nezvládá. Ve srovnání s dalším re-

nymity generates indifference to one another and to the environment

tegy, reﬂection on the behaviour and expressions of pupils is of consi-

formními metodami výuky vyžaduje mentorské učení od učitele méně

in which the child operates. Pupils have a need to be seen, known and

derable importance. Nonetheless, such reﬂection often fails, because

energie.

appreciated. Based on these needs, Dalton education is able to make

the habit has always been to simply transfer knowledge. The pupil is

a magniﬁcent contribution to the growth of the individual pupil.

the consumer for the knowledge imparted by the teacher, but the pu-

Závěrem této části by neměla zaznít otázka „Proč zvolit mentorský
systém?“, ale „Proč nezvolit mentorský systém?“
Opravdu jsou zde některé kritické otázky? Samozřejmě, hned na
první pohled se jich může objevit několik:

To achieve this objective, teachers are needed who understand

pils are becoming increasingly outspoken.

that the capacity to grow must lie within the child. The teacher simply helps in the search for the pupil’s understanding and abilities. As

Still today, many pupils fail almost entirely to make a link between

1. Jak mentorské učení zorganizovat?

a teacher, you must be alert in implementing Dalton thinking, and

their school life and themselves. An attitude which is common

blémy, které jsou aktuální. Kdyby ji měl dělat učitel, bude potřebovat

Myslím si, že mnoho změn ve vzdělávání selhalo především na or-

enjoying the results obtained. Reﬂection on the questions and beha-

amongst (too) many pupils is “School is something you have to do”.

mnoho času (a tedy peněz). I když mentorský systém také požaduje

ganizaci. Podstatná není otázka: „Jak to zorganizovat?“ ale „Chci to

viour patterns of the pupil is essential in that respect. The next ques-

By making the pupil him or herself the centre point for their own lear-

čas, investice nelze srovnávat.

skutečně zorganizovat?“ Správným přístupem, s tvořivostí a vynaléza-

tion which emerges is how to motivate and to instruct the pupil. How

ning and growing process, you can prevent such a lack of interest.

vostí lze hodně zvládnout.

do I create an atmosphere in which pupils are challenged to think for

Žáci okamžitě získají individuální instruktáž zaměřenou na pro-

3. Zvyšování motivace
Motivace se zvýší především v tom okamžiku, kdy žák i mentor
zjistí, že se jim zlepšily výsledky. Studenti tento způsob práce vítají,

2. Nebude mentor zameškávat příliš mnoho svých hodin?

themselves, and to independently seek answers? In this process, the
teacher is the process supervisor and the pupil the process owner.

So what should we do with teachers who have to learn to think
and act differently? The teacher is not the central pillar around which
everything takes place. Responsibility also lies with the class. For my
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website (www.plenty-online.nl), I have produced a web application

fered, and expect the same of the pupils in relation to you and one

rem“, který opravuje chyby ne bezmyšlenkovým škrtem, ale vedením

for teaching in the Netherlands, which serves as an online teacher’s

another.

a nápovědou.

coach. Every month, hundreds of teaching notes are downloaded for

V rámci práce skupiny (třídy) si musíme všimnout ještě učebního

pupils and teachers. To enable reﬂection to be used as an instrument,

5. Reward sensible comments or solutions, or ask a pupil to do so.

procesu jednotlivců. „Jak jsi ti udělal, proč jsi to udělal právě takto,

I designed the following “Crib Note”, a copy of which I know to be

Explain what you can do and ask what the pupils themselves think

a jak to dopadlo?“ Můžeme používat krátkých dotazníků o přístupu,

present in many teacher’s school diaries.

they can do. Ask for support and/or offer your own conﬁrmation.

kde sám žák popisuje, jak je na tom v daném okamžiku se samostat-

Name the learning point in what has happened.

ností, spoluprací a kreativním myšlením. Tento dotazník může pokra-

CRIB NOTE FOR TEACHERS
The pupil does ….* (see footnote)
The teacher does: 3(cn) = 6r

6. Discuss with colleagues what is on your mind and encourage
this approach. Think about what you have learned.

Consider ﬁrst
– Rest

2

Name the behaviour or the current picture

učit žít a spolupracovat. Skupinová hodnocení učitele a samotných
žáků jim může pomoci zapojit se snadněji do fungování společnosti,
Kritické myšlení a schopnost převzít iniciativu se může žák nau-

Beate Plenter
Dalton School, Meppel

– name the current Reality
3

Clarify/diagnose the need, including your own

4

Name a target or another picture

– (encourage) Reﬂection
– offer a different Reality

tento přístup klid a jistotu, zatímco pozitivnímu chování pozornost nebo růst.

Vysvětlivky ke „Crib Notes“ (metoda myšlení a práce):
Ve třídě se něco stane, ať již pozitivního nebo negativního. Co bych
měl udělat?

čovat seznamem učitelových doporučení a pochval. Děti se musí na-

což bude mnohem důležitější.
1

– Podává zprávu kolegům
Poznámka *) Doplňte kladný nebo negativní vzorec chování. Pro negativní chování nabízí

Veškeré alternativy závisí na učiteli
Hodnocení jako nástroj

čit opakovaným zamýšlením nad provedenou prací, osobních projevů

1. Nejprve pořádně poslouchat a pečlivě promýšlet.
2. Pojmenovat, co se děje, proč se to děje nebo požádat žáky, aby
to zkusili sami.
3. Objasnit možné potřeby. Pojmenovat je. Čemu bych měl v tomto
okamžiku věnovat nejvíce pozornosti?

a postupů. Práce učitele je tak mnohem zajímavější. Výsledkem je vý-

Vždy věnujte pozornost emočním potřebám, další problémy mohou

měna různých konceptů a učitel stejně jako žák se mohou dále rozví-

být odloženy na později. Vysvětlete to, ale ujistěte žáky, že se dalším

jet a plně využít svých schopností. Hodnocení může fungovat k obou-

potřebám budete věnovat později. Berte vše vážně, vytvořte si seznam

stranné spokojenosti.

možností nebo ohraničte chování.
Jaká je situace teď? Vyžadujte reakci a další komentáře, nebo od-

Jakmile získá daltonská škola vlastní identitu, vše podstatné spo-

Hodnocení. Jak to funguje?

povězte sami. Vždy krátce hodnoťte postup nebo nechejte žáka, aby
hodnotil sám.

5

Coach and reward

čívá ve výběru strategie. Základním předpokladem dosažení maximál-

Hodnocení chování a projevů žáka je významnou součástí učeb-

– organise and offer Respect and space

ních možných výsledků v oblasti poznání a dovedností je bezpečná

ních strategií holandského školství. Přesto takové hodnocení často se-

Neustále si uvědomujte, že je nutné nechat otevřený prostor a de-

6

Never forget that you are not alone

škola. Abychom rozpoznali silné stránky jednotlivých žáků a jejich od-

lže, protože bylo zvykem pouze předávat znalosti. Dítě se chápalo jako

mokracii, nezapomeňte na učební cíle. Logická otázka: „Kam půjdeme

– Refer back to colleagues

hodlání, musíme je neustále podněcovat. Takže, jak je možné využít

konzument znalostí podaných učitelem, ale současné děti jsou mno-

odsud?“ Říkejte, co si myslíte, co chcete, nebo vyjmenujte možnosti.

silných stránek žáků, jak je mobilizovat a jak jim umožnit, aby zjistili,

hem otevřenější.

Footnote: *) Enter: a positive or negative form of behaviour. For negative behaviour, this

čeho všeho jsou schopní a čeho vlastně chtějí dosáhnut? Výuka dalto-

V dnešní době ještě mnoho žáků nedovede propojit školu se svým

4. Pojmenujte stav a/nebo vytvořte nový pozitivní stav (můžete o to

approach creates peace and security, whilst with positive behaviour it results in awareness

nem umožňuje, aby jednotliví žáci vystoupili z anonymity. Pocit bez-

osobním životem. Mnozí vnímají školu jako něco, kam musím chodit.

požádat i žáka). Požijte „tichých sil“ ve třídě. Chtějte prostor a zjistěte,

or growth.

pečí na škole se zvýší. Anonymita způsobuje, že jsou žáci k sobě nevší-

Pokud se podaří se změnit žákův přístup k jejich vlastnímu učebnímu

kde máte prostor k dispozici. Respektujte nabídnutý prostor a očeká-

maví, nevnímají dokonce prostředí, v němž mají pracovat. Žáci musí

procesu, podaří se nám také odstranit nedostatek zájmu o školu.

vejte to stejné od žáků ve vtahu k vám nebo ostatním spolužákům.

Explanatory notes to the Crib Note (thinking and working me-

vědět, že si jich všímáme, že o nich víme a ceníme si jich. Daltonské

Takže, co bychom měli udělat s učiteli, kteří se musí chovat a mys-

vyučování vychází z potřeb žáků, a je proto schopno významně přispět

let jinak? Učitel není jádrem, kolem něhož se odehrává vše ostatní.

5. Odměňte smysluplné komentáře nebo řešení, nebo požádejte

k rozvoji jedinečných osobností každého žáka.

Zodpovědnost leží také na třídě. Na mých webových stránkách

žáky, aby odměňovali sami. Vysvětlete, co můžete udělat a požádejte

Abychom mohli tohoto cíle dosáhnout, učit musí lidé, kteří si uvě-

(www.plenty-online.nl) jsem vytvořila aplikace použitelné pro výuku

žáky, aby se zamysleli nad tím, co sami mohou udělat. Chtějte pod-

1. Take up a listening attitude and consider carefully.

domují, že růst každého dítěte musí být záležitostí dítěte samotného.

v Holandsku, slouží jako on-line rádci učitelů. Každý měsíc učitelé sta-

poru a/nebo nabídněte vlastní potvrzení. Pojmenujte učební cíl, kte-

2. Name what is happening, and why it is happening, or ask the

Učitel je zde pouze k tomu, aby dítěti pomáhal porozumět sobě a svým

hují svým žákům stovky poznámek o učení. Následující „Crib Notes“

rého chcete dosáhnout.

schopnostem. Jako učitel musíte daltonské myšlení zavádět opatrně,

jsem vytvořila jako pomůcku pro efektivní hodnocení. Vím, že se obje-

musíte se radovat z úspěchu. Zcela zásadní je také hodnocení otázek

vuje v diářích mnoha učitelů.

thod):
Something happens in the class, either positive or negative. What
should you do?

pupil to do so.
3. Discover the possible need. Name the need(s). To what can and
should attention be paid right now?

a vzorců chování jednotlivých žáků. Další otázka: Jak motivovat a instruovat žáka? Jak můžu vytvořit ve třídě atmosféru, která bude žáky

Učební poznámky pro učitele

Always pay attention to an emotional need. Other questions can

inspirovat k myšlení a k samostatnému hledání odpovědí? Dochází

Žák ….* (viz poznámka)

perhaps be postponed. Make this clear, but make sure you do offer the

k zásadní změně: zatímco učitel na proces učení pouze dohlíží, žák

Učitel…

necessary attention at a later stage. Take it seriously, list the possibili-

proces vlastní.

ties or demarcate the behaviour.
How is the situation now? Ask for a reaction or further comments,
or respond yourself. Constantly reﬂect on what is being said, or have
a pupil do so.

1

Nejprve uvažuje

2

Pojmenuje chování nebo současný obraz

3

Objasní/Diagnostikuje potřeby, včetně vlastních

Reﬂexe
Reﬂexe výrazů a chování vyžaduje reﬂexi učitele. Ve skupině musí

– odpočívá

reﬂexe prostupovat každou skupinovou prací. Otázky, které se musí

Keep in mind the objective of open and democratic interaction,

„Jak to šlo?“ a „Možná bys chtěl zkusit toto nebo tamto?“ Učitel na-

and do not forget your teaching goal. One logical question is “Where

bídne pomoc a možná řešení. V rámci skupiny se reﬂexe žáků musí

do we go from here?” Say what you think, what you want to do or list

soustředit vždy na chování a práci jednotlivce. Dítě samo si musí uvě-

the possibilities.

domit, jak důležité učení je, učitel mu má jen pomoci. Všichni si uvě-

4. Name the picture and/or make a new positive picture, or have

domujeme, že příliš dohledu vede k poddajnosti. Máme zde další dů-

a pupil do so. Use the ‘silent forces’ in the class. Ask for space and

vod k tomu, abychom ponechávali co nejvíce odpovědnosti za učební

identify where such space is available. Aim to respect the space of-

proces na žákovi. Znovu si musíme uvědomit, že učitel je spíše „trené-
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Prodiskutujte situaci s kolegy a chtějte, ať vám řeknou, co si myslí
o vašem postupu. Zamyslete se nad tím, co jste se naučili.

– pojmenuje realitu

4
5
6

Stephen Guy and Wendy Ogilby-Black
Millington Primary School
Portadown Northern Ireland
To Brno colleagues:
Wendy and myself spent four wonderful days in the Czech Repub-

– (Podporuje) reﬂexi

lic. It was for the ﬁrst time in Vladimir´s beautiful country. We, in Mil-

Pojmenuje požadovaný cíl nebo jiný obraz

lington Primary School, have worked with Vladimir, Roel, and Hans

– Nabídne jinou realitu

before and it was great to meet up with this team again.

Pomáhá a odměňuje

We were keen to see and meet other teachers from Europe to un-

– Organizuje a nabízí respekt a prostor

derstand their teaching methods and concerns. After meeting with

Nikdy nezapomene, že jsi sám

the Czech teachers and some international ones too, we would love
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to observe and exchange ideas with our Dutch counterparts in 2005.

in study room). These places, usually called “silent corners”, are com-

chodbě, v knihovně, studovně). Tato místa, v literatuře označovaná „si-

The interaction between Millington and the Dalton Schools in Europe

mon, for instance, at Dalton schools. In modern innovative school, the

lent corners“, jsou běžná například na daltonských školách.

has been a positive one, not only in education, but also through fri-

pupils may choose the sequence of activities. Another really strong

Silným motivačním účinkem, který podporuje samostatnost žáka,

with no connection at all, were changed into longer “projects” (for

endship. Long may it continue.

motivating element, which supports pupil’s work. Older pupils get ac-

je i možnost volby pořadí úkolů. Starší žáci si zvykají na tzv. týdenní

even three weeks) within one school subject in a way the assignment

customed to “weekly plan”, younger work with daily plans. They ful-

plán, mladší pracují podle denního plánu. Mohou navzájem spolupra-

to be able to cover the whole topic (and not just a section of it, as it

ﬁll activities in their own schedule, systematically, they can co-ope-

covat a radovat se z úspěchu. Ti rychlejší stihnou splnit „bonusové

used to happen with previous ones). The longer assignments were

rate, live through success. The faster manage to do “bonus activities”,

úkoly“, pomalejším pomůže kniha, kamarád nebo učitel. Pochváleni

used in all stages of pupils’ topic knowledge – from topic revision over

the slower ones are helped by a classmate or teacher. However, all of

však musí být všichni. Radost z práce by měla vládnout všude.

build-up knowledge to its ﬁrst introduction. The structure of the as-

Stephen Guy and Wendy Ogilby-Black
Millington Primary School
Portadown Northern Ireland

The already known Dalton assignments were changed especially
in length. Short assignments, sometimes covering various subjects

Na mezinárodní daltonské konferenci v roce 2004 maverick ho-

signment also stabilized. So called Compulsory part became a core of

In his presentation at international Dalton conference in Brno,

landské pedagogiky Hans Wenke předvedl unikátní propojení něko-

the assignment: it included knowledge deﬁned by standards. The pu-

Brněnským kolegům:

a “maverick” of Dutch pedagogy, Mr. Hans Wenke showed unique

lika evropských pedagogických proudů. DALTON, MONTESSORI,

pils were obliged to do all the activities in compulsory part, because

Spolu s Wendy jsme v České republice strávili čtyři úžasné dny. Ve

connection of several European pedagogic movements. DALTON,

FREINET, JENA-PLAN, WALDORF a OTEVŘENÁ ŠKOLA mají mnoho

there were activities the teacher understood inevitable for dealing and

Vladimírově krásné zemi jsme byli poprvé. Millington Primary s Vla-

MONTESSORI, FREINET, JENA-PLAN, WALDORF and “OPEN

společného.

mastering the topic. Naturally, sequence and way of doing activities

dimírem, Roelem a Hansem spolupracovala již dříve, bylo skvělé, že

SCHOOL” these all have much in common. And they inﬂuence one

A navzájem se silně ovlivňují. Hans Wenke ukázal zřetelně místa,

depended fully upon pupils themselves. The compulsory section was

jsme se mohli všichni zase setkat.

another. Wenke clearly pointed to moments, in which all the peda-

která je spojují. A podobně to dnes cítí pedagogové, z nichž většina

followed by section of options with activities the pupil might choose.

Těšili jsme se na setkání s dalšími učiteli z celé Evropy, abychom

gogies connect. Teachers feel similar today. Most of the teachers in-

instinktivně tíhne k moderním metodám. Potřebuje ale tyto metody

There were activities that enabled pupils to pursue their own learning

mohli porozumět jejich učebním metodám a cílům. Po setkání s čes-

stinctively tend to modern methods; they just need to “taste” them,

„ochutnat“ a zejména získat praktický návod, jak je používat.

goals, either practice or deepen knowledge of the topic discussed in

kými učiteli bychom uvítali možnost vidět způsoby práce holandských

to gain a practical guide on how to use them. Dalton conferences in

A k tomu slouží brněnské daltonské konference. Vytváří prostor

the compulsory section, or work independently according to one’s in-

kolegů v roce 2005. Spolupráce Millington Primary School s dalšími

Brno exist for this purpose. They create space for teachers interested

pro pedagogy, kteří touží po změně, kteří ještě i po létech praxe nosí

terest. Outputs of the later one were, for instance, an essay or presen-

daltonskými školami v Evropě probíhá skvěle, nejen ve vzdělání, ale

in change, to those who even after years of practice still “burn”, those

v sobě „planoucí uhlík“, kteří mění a ovlivňují kolektivy svými pozitiv-

tation. For relaxation and rest, the assignments contained section of

také ve vzájemných kontaktech. Ať dlouho vydrží.

who change and inﬂuence collectives with their positive attitudes.

ními postoji.

extra-activities. This part also included activities, which were meant

them must be praised. Joy from work should be everywhere.

It is not important what method the teacher follows, it is important

Není přece důležité k jakému pedagogickému proudu se učitel

for pupils deeply interested in the topic. Division of curriculum into

that he is able to answer requirements of modern criteria. In other

hlásí, důležité je, aby splňoval moderní kritéria vzdělávání. Lapidárně

relatively consistent sections allowed not only structuring the topic, to

words: it is vital that the triangle of teacher, pupils, parent-society still

řečeno: podstatné je, zda trojúhelník učitel, žák, rodič-společnost je

separate the basic information from a supplementary one also allows

works.

funkční.

differentiating among individual pupils. Moreover, the working-pace

Vladimír Moškvan
Headmaster of ZŠ a MŠ Chalabalova
Let’s Praise School

and its content depended mostly on the pupil, so their speciﬁc preferences and/or individual differences were being respected.

PhDr. Vladimír Moškvan
ředitel ZŠ a MŠ Chalabalova 2

I know that the situation of Czech educational system is not as bad
as some media sometimes claim. I can conﬁrm by experience that

Pochvalme školu

many teachers work on themselves, they pass many courses, they take

Vím, že to s českým školstvím není tak špatné, jak občas některá

trips abroad within various projects, they study literature, change me-

média tvrdí. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že mnozí učitelé na sobě

thods and ways of their work.

pracují, absolvují různé vzdělávací kurzy, jezdí do zahraničí v rámci

On the other hand, it is very useful not to be “blind professionally”

různých projektů, studují literaturu, mění metody a formy své práce.

Preparing single assignments, various problems appeared. The
most important one seemed to be problem of timing and length of

Lukáš Bajer
Roman Tlustoš

each activity. It was problem not only the situation, when the activity
was easy one and thus the pupils ﬁnished it really quickly, but also
a too-long activity when the time-amount needed was underestima-

Applying the Dalton Plan
on Second Stage
at Husova School

ted. A little, but signiﬁcant disadvantage aroused: independent work
of pupils in comparison with traditional lesson was much more time-demanding (often amount of work possible to be dealt with in one tra-

and view sometimes what happens at schools from the opposite point

Na druhou stranu je dobré netrpět „profesionální slepotou“ a podí-

The school started to use the Dalton Plan in

ditional lesson meant two lessons of pupils work). There were created

of view. It is useful to seek the real meaning of school and ask essen-

vat se občas na dění ve škole z jiného úhlu, očima dětí, či očima rodičů,

1994. Since 1996 the Dalton principles has been

several sets of materials dealing with development of study habits and

tial questions such as: Do I teach this topic in right context? Are the

zapátrat po samotném smyslu školy a položit si elementární otázky

used continuously from the ﬁrst class. The First

learning methods to help the pupils with the gained independence.

children active; is it not just teachers monologue? Do they like educa-

typu: Učím probíranou látku ve správných souvislostech?

Grade uses Dalton blocks (usually a double-les-

Work on the assignment directly preceded a little complicated in-

Jsou děti aktivní, nemluví pedagog pouze sám? Baví děti vyučování?

son) once/twice a week for Dalton assignments.

struction, in which the pupils learn vital information, especially the

Chodí děti rády do školy? Jsou správně motivovány? Nepanuje někde

The Second Grade used the same model of block-

deadlines and ways of testing learned knowledge. The instruction

zbytečně staromódní atmosféra stresu ? atd

-lessons till the school year 2003-2004, when a new model of Dalton

(usually some twenty minutes) followed administration – work plan

tion? Do they attend the school happily? Are they properly motivated?
What about fruitless out-of-date stressful atmosphere? Etc.
The times go on, and people at schools change quickly. New “homo
zappiens” literally provoke teachers to change their attitudes. And it

Situace ve školách se rychle mění. Nová „click generation,“zamě-

education was tested. It was the reason of the change to renew already

to Task Lists and to Dalton Organizers. Fulﬁlled activity was signed

is right. Finally, ability to change and adapt on new conditions is one

řená na informatiku a media, učitele doslova provokuje měnit postoje.

out-of-date models of work and administration, which also brought

in the Dalton organizer. The last but one step of working on a Dalton

sign of life.

A to je dobře. Nakonec schopnost měnit se a adaptovat se v novém

rise in pupil’s motivation. Other reason for change was continuous de-

assignment was correction phase. Since the beginning we desperately

podmínkách je známkou života.

velopment of elder pupils’ study and organizational skills, such as ori-

looked for the optimal way of correcting the assignments. The ﬁrst

Objective observers have mentioned that this change take place
dynamically on many schools. School atmosphere and its climate

Objektivní pozorovatelé již zaznamenali, že na mnoha školách

entation in scientiﬁc texts (either printed or electronic versions) and

method (correction of all assignments by the teacher) was abandoned

change. Innovative methods have rooted; there even appear pioneer

tato změna dynamicky probíhá. Mění se atmosféra ve třídách a školní

their ability to plan and following evaluate work done. Despite the

really quickly – it was too time consuming. Second method deman-

schools which call off break bells and allow their pupils free but or-

klima. Zakořenily inovativní metody.

changes, the basic Dalton principles remained crucial for work, which

ded creation of working groups in which pupils tried to ﬁnd a ﬁnal

mean the ability to work independently upon teacher and co-operate

solution/answer which would represent meaning of the whole group.

with other classmates in fulﬁlling the assignments.

This ﬁnal answer was then consulted with the teacher by a group re-

ganized movement in corridors and classrooms. This all brings mo-

Novátorské školy postupně ruší zvonění a umožňují žákům volný,

tivation. The pupil works in such a neighborhood that suits him (in

avšak organizovaný pobyt po chodbách a třídách .Žák pracuje v ta-

corner with a computer, in silence at the school corridor, in library,

kovém prostředí, které mu vyhovuje (v koutku u počítače, v klidu na
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presentative. Self-correction was really useful with more responsible
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of Pardubice and some possibilities
of its cooperation with Dalton
schoools

groups (both by teacher’s leading or using self-corrective materials

vyučovacích hodinách. Na druhém stupni se bloky využívaly do roku

jsme se potýkali s vytvořením optimálního modelu opravy. Od opravy

with prototypal solutions).

2003/2004, kdy došlo na naší škole k testování nového způsobu práce

všech úkolů učitelem jsme odstoupili pro časovou náročnost. Dalším

The last phase of assignment was pupils’ effort to create ﬁnal eva-

na daltonských úkolech. Cílem změny bylo oživení již zaběhaných mo-

modelem byla oprava úkolu v pracovních skupinách, kdy zástupce

luation of their work. Proposed evaluation was discussed with the te-

delů práce i administrace, které spolu přinášelo i zvýšení motivace.

skupiny konzultoval výsledné řešení s učitelem. S zodpovědnějšími

The issues related to growing demands of te-

acher, who had to ﬁnd a statement towards the proposals. It was not

Dalším hybatelem změny bylo soustavné rozvíjení studijních a studij-

skupinami se nám osvědčil model samoopravy, ať již žáky za učitelova

aching profession have been constantly debated

just the teacher who gave the “ﬁnal countdown”, it was co-operation

ně-organizačních dovedností starších žáků, jako je orientace v odbor-

vedení, nebo pomocí vypracovaných vzorů řešení.

both in mass-media and by experts in the ﬁeld of

and the pupil had a chance to defend his opinions and had the op-

ných textech v tištěné nebo multimediální podobě a schopnost pláno-

Poslední fází práce na úkolu je snaha žáků vytvořit výsledné hod-

education. These debates are very often centred

portunity to take part in evaluation of way and quality of his work

vat a následně také hodnotit vlastní práci. Vedle těchto změn zůstaly

nocení vlastní práce. Navrhované hodnocení je probráno s učitelem,

on the necessity of producing qualitative changes

on single Dalton assignments. The call for pupil’s responsibility was

v centru zájmu také základní požadavky daltonské výuky, tedy schop-

který se k jeho jednotlivým částem vyjádří. Žák tak není hodnocen

in pre-service education of teachers. It is, there-

thus answered, which reﬂects not only in evaluation of single Dalton

nost samostatně pracovat nezávisle na učiteli a spolupracovat na úko-

pouze učitelem, může svá stanoviska obhájit a podílet se tak na formu-

fore, understandable, that the institutions of pre-

assignment, but also in the ﬁnal evaluation within the classiﬁcation

lech se spolužáky.

lování závěrů o způsobu a kvalitě práce na jednotlivých daltonských

-graduate teacher education make the highest

period.

Žákům známé daltonské úkoly naznaly nejvýraznější proměny

úkolech. Volání po zodpovědnosti žáka dostává konkrétní podobu,

possible effort to respond adequately to these ne-

Each Dalton assignment used to be closed with a series of pre-

především v délce. Od krátkých, mnohdy z jiných předmětů pochá-

která se odráží jak ve vyhodnocení samotného úkolu, tak i ve výsled-

eds, i.e. they modify their study programmes ac-

-tests and tests. The pupils had the advantage from the beginning:

zejících úkolů jsme začali vytvářet úkoly rozsáhlé (někdy až tři týdny)

ném hodnocení práce žáka v klasiﬁkačním období.

cordingly or they come up with completely new

they knew the precise date of the test and thus they could prepare

vždy v rámci jednoho vyučovacího předmětu tak, aby obsáhly celou

Každý jednotlivý daltonský úkol je ukončen sérií pre-testu a testů.

continuously. Deciding a test period needed cooperation with all te-

problematiku, od opakování učiva přes upevňování nabytých znalostí

Výhodou pro žáky je fakt, že od začátku práce přesně vědí, kdy se

Contemporary changes in educational policy together with speciﬁc

achers – it was inevitable to prevent overloading the pupils. On the

až po učivo zcela nové. Ustálila se také struktura úkolu. Základem se

bude úkol testován; mohou se tedy průběžně připravovat. Stanovení

results of research activities carried out within a particular institution

other hand, the pupils learnt to work in precisely deﬁned timetable

staly úkoly povinné, obsahující látku stanovenou osnovami. Žáci byli

testovacího období si vynucuje nutnou spolupráci učitelů - je nutné za-

contributed signiﬁcantly to shaping the study programme Teaching

for different subjects, which would help them to deal responsibly with

povinni splnit tuto část, neboť se zde vyskytovaly úkoly, které učitel po-

mezit přílišnému přetěžování žáků. Na druhou stranu se ale žáci na-

English at Faculty of Humanities of University of Pardubice which

set up work.

models of teacher education.

važuje za nezbytné pro plné pochopení a zvládnutí daného problému.

učí pracovat v přesně vymezeném časovém harmonogramu pro různé

currently represents a unique model of pre-service teacher education

The change in Dalton work was diagnosed after a half a year ex-

Pořadí i způsob, v němž žáci jednotlivé úkoly plnili, byly pochopitelně

vyučovací předměty. Tím se naučí organizovaně přistupovat k zadané

in the whole Czech Republic. The fact is that the programme Teaching

perimental run. The pupils’ questionnaires revealed mostly informa-

libovolné. Po úkolech povinných následuje oddíl úkolů volitelných,

práci.

English has existed at University of Pardubice since 1992 but its new

tion on the style of assignments. Even though the long assignments

z nichž může žák vybírat. Do volitelných úkolů jsme zařazovali úkoly,

Změnu způsobu práce jsme se pokusili diagnostikovat po uplynutí

version including Clinical year (1-year teaching practice), was laun-

were quite new, narrow majority of pupils voted aye, which showed

kterou umožnily žákům procvičovat a prohlubovat znalost látky či pra-

půl roku od zavedení. Z žákovských dotazníků vyplynulo několik za-

ched after its accreditation by Ministry of Education in 2001/2002.

the change was appropriate. Furthermore, it did not attracted respe-

covat samostatně podle zájmu. Výstupem z této možnosti byla napří-

jímavých zjištění, týkajících se především povahy daltonských úkolů.

This new model is partially based on the outcomes of long-term re-

cting of Dalton principles: 36 % of pupils believe to be more indepen-

klad esej či referát. Pro relaxaci a odpočinek slouží extra-úkoly. Do této

Přestože byl způsob práce na úkolu v rámci několikahodinového pro-

search focused on problems of novice teachers that was carried out

dent and the whole of 88 % picks cooperative work in fulﬁlling the

části jsme zařazovali i úkoly, které podstatným způsobem rozšiřovaly

jektu novou záležitostí, vyjádřila se pro něj těsná většina dotázaných

at University of Pardubice during the second half of 1990s. The new

assignment.

osnovy s cílem oslovit žáky s hlubokým zájmem o předmět. Rozčlenění

žáků, takže se změna ukázala být správnou. Navíc nezasáhla respek-

study programme as a whole demonstrates a signiﬁcant enrichment

Even the results of Parents’ questionnaire revealed that the parents

látky do relativně konzistentních oddílů nám umožnilo nejenom struk-

tování daltonských principů: 36 % žáků poukazuje na rozvoj samo-

of a professional part of the study with an accent on the development

were informed about way of teaching (and learning – 81 %). This al-

turovat danou problematiku, oddělení základních informací od infor-

statnosti a celých 88 % žáků volí formu skupinové spolupráce na pro-

of professional competence of the students.

lowed the teachers to accept work on Dalton assignments as equal to

mací doplňujících umožňuje diferencovat mezi jednotlivými žáky. Na-

jektu.

work in traditional lessons, which used to serve as background for ﬁ-

víc tempo i obsah práce odpovídá volbě žáka, takže jsou respektovány

nal mark.

i jejich preference a individuální zvláštnosti.

This innovated study programme consists of 7 modules, i.e. groups

Také výsledky rodičovského dotazníku odhalily velmi dobrou infor-

of subjects with a similar focus. The following list of these modules

movanost rodičů o způsobech výuky (81 %), což vyučujícím umožňuje

contains their brief description and states a few examples of study

považovat práci na daltonských úkolech za rovnocennou práci žáka

subjects within each particular module.

Not only teachers of our school were attracted by new method of

Během příprav jednotlivých úkolů se vynořovaly různé obtíže.

work, as it showed the number of participants of seminar on a Dal-

Pravděpodobně nejvýznamnější byl problém s rozsahem a odhadem

ton conference in Brno. Long-term Dalton assignments seem to be-

časové dotace jednotlivých cvičení. Problémy nastaly jak v okamžiku,

Zájem o nový způsob práce projevili učitelé nejen na naší škole,

- the group of subjects aimed at increasing the level of communica-

come one of the possibilities, which will allow the teacher to continue

kdy byly úkoly snadné a žáci rychle splnili požadovanou práci, tak

jak dokumentoval počet účastníků semináře na daltonské konferenci.

tive competence in English (e.g. language development courses, wri-

with gained competences from the First Grade. Despite real time-de-

i když byly úkoly náročnější a množství času určené k práci jsme pod-

Dlouhodobé daltonské úkoly se stávají jednou z možností, jak účinně

ting courses, courses of English for speciﬁc purposes, etc.)

manding preparation of these kind of Dalton assignments and pupils’

cenili. Jistou nevýhodou samostatné práce žáků na dlouhém dalton-

navázat na nabyté kompetence získané v průběhu daltonské práce na

work it could be mention that most of the pupils have better results in

ském úkolu ve srovnání s tradiční výkladovou hodinou je velká časová

prvním stupni. Přes časovou náročnost přípravy a samotné práce žáků

comparison with years before, which were taught through traditional

náročnost – mnohdy množství látky probrané v rámci jedné tradiční

na úkolu lze zmínit, že většina žáků dosahuje v průměru lepších vý-

way of education.

hodiny odpovídalo dvěma i více hodinám samostatné práce na úkolu.

sledků ve srovnání s předcházejícími roky tradičního způsobu výuky.

Mgr. Lukáš Bajer
Mgr. Roman Tlustoš

· communicative module

· linguistic module
- the group of subjects focused on theoretical study of the English
language (e.g. phonetics and phonology, morphology, syntax, etc.)
· cultural module

K usnadnění práce na úkolech (zejména z hlediska studijních ná-

- the group of subjects aimed mostly at increasing the target culture

vyků) jsme vypracovali materiály, které se zabývaly rozvojem studij-

awareness related to English speaking countries (e.g. cultural studies,

ních dovedností.

British prose, American prose, British and American poetry, British
and American drama, literal theory, etc.)

Práci na samotném úkolu musí předcházet složitější instruktáž,
v níž se žáci dozví základní informace o úkolu, především časovou

Daltonská výuka na 2. stupni ZŠ a MŠ Husova

dotaci a způsob, jimiž budou nabyté znalosti testovány. Po instruktáži

Daltonské prvky ve výuce se na naší škole začaly používat již v roce

následuje administrativní práce žáků - plánují práci na úkolu do Úko-

1994. Od roku 1996 se daltonské prvky využívaly soustavně od první

lových listů a Daltonského záznamníku. Samotné splnění úkolu si ne-

třídy. Pro práci na daltonských úkolech se na prvním stupni využívá

chají potvrdit vyučujícím do Daltonského záznamníku. V závěru práce

model daltonských bloků – jedenkrát až dvakrát týdně ve sloučených

potom přichází fáze opravovací. Od počátku zavedení dlouhých úkolů
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v běžné výkladové hodině.

Pavel Brebera, Monika Černá
University of Pardubice
Faculty of Humanities

· general module
- the group of subjects providing the general knowledge required in
the ﬁeld (e.g. philosophy, diploma seminar, basics of ICT, etc.)
· optional module

Pre-service teacher education
at Faculty of Humanities of University
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- the group of optional courses the students can choose from ac-

Based on good relationship between University of Pardubice and

je však s akreditací MŠMT realizována od roku 2001/2002. Jedním

V rámci takto koncipovaného studia jsou pak vytvořeny podmínky

cording to their preferences and professional needs (e.g. other foreign

Association of Czech Dalton Schools, other possibilities of a mutual

z východisek pro návrh tohoto nového modelu jsou mimo jiné i vý-

k tomu, aby se úspěšně rozvíjela spolupráce mezi univerzitou a základ-

languages, etc.)

cooperation are being considered, such as, for example:

sledky poměrně rozsáhlého výzkumu na téma problémů začínajícího

ními školami. Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice jako

· 2 professional modules

- creating a new optional practically-oriented subject in the study

učitele, který byl právě v Pardubicích dlouhodobě prováděn ve 2.po-

instituce realizující přípravné vzdělávání učitelů proto vítá možnosti

· professional module, i.e. the group of subjects focused on pedago-

programme; the focus of this subject would be on a practical prepa-

lovině 90.let. Celkově pak tento nový studijní program znamená vý-

partnerské spolupráce se školami sdruženými v Asociaci českých dal-

gical, psychological, didactical and methodological preparation of stu-

ration of the students for application of the principles of Dalton plan

znamné posílení profesní části studia s důrazem na podporu rozvoje

tonských škol, které díky svým aktivitám z posledního desetiletí vytvo-

dents

both into the processes of teaching/learning English and also into the

profesní kompetence studenta učitelského oboru.

řily obrovský potenciál, z něhož je žádoucí čerpat právě již v pregra-

· module Clinical Year, i.e. 1-year teaching practice of the students
at primary and lower-secondary schools

process of forming cross-curricular links between the subjects taught
at primary and lower secondary schools
- inviting the teachers/head teachers from Dalton schools to the

The preparation of students within the professional modules of
study is carried out in 3 phases:

university and asking them to prepare practically oriented workshops
for students who are interested in this ﬁeld of education

Takto inovovaný studijní program se skládá ze 7 modulů, ve kte-

duální přípravě učitelů. Prvními konkrétními výstupy této spolupráce

rých jsou sdruženy předměty podobného zaměření. Následující se-

jsou z hlediska jednotlivých fází profesní přípravy učitelů anglického

znam těchto modulů obsahuje jejich stručný popis s uvedením něko-

jazyka na Univerzitě Pardubice:

lika příkladů studijních předmětů:

- participace učitelů z MŠ a ZŠ Husova v Brně na tvorbě videoka-

· komunikativní modul

zety a didaktické příručky Na návštěvě ve škole 1 - Didaktické principy

1. phase of preparation – 1st – 3rd year of study (subjects of peda-

- supporting a further cooperation of Dalton schools and univer-

- skupina předmětů zaměřených na rozvoj komunikativní kompe-

ve vyučování anglického jazyka (Píšová, Černá 2001), která byla vy-

gogical, psychological, didactic and methodological preparation, in-

sity via joint presentations at conferences both in Czech republic and

tence při užívání anglického jazyka (např. jazyková cvičení, písemný

produkována na Univerzitě Pardubice a je využívána jako materiál při

cluding 2 periods of short-term teaching practice – 10 lessons of obser-

abroad, by working together on various projects, by creating internati-

projev, odborný jazyk, atd.)

výuce v kurzech obecné didaktiky a lingvodidaktiky jako podnět k dis-

vation, 12 lessons of teaching at primary/lower secondary schools)

onal networks of schools and universities, etc.

2. phase of realisation – 4th year of study (Clinical year – the whole
year teaching practice of the students at primary/lower secondary

In conclusion, the openness of Dalton education together with the

schools including their work on compulsory projects; their professio-

enthusiasm of the people who apply its principles into their teaching

nal learning is supported by everyday cooperation with their mentors
at schools, during the discussions with other students and university

· lingvistický modul

kusi inspirativních speciﬁckých didaktických postupů daltonského vy-

- skupina předmětů zaměřených na teoretické studium anglického

učování, především z hlediska řízení vyučování, využívání pracovních

jazyka (např. fonetika a fonologie, morfologie, syntax, atd.)

listů jako materiálního didaktického prostředku, či při debatách na

· kulturní modul

téma principů otevřeného vyučování, individualizace a diferenciace,

at the level of particular schools in the Czech Republic should be con-

- skupina předmětů zaměřených na studium kultury anglicky mluví-

atd.

sidered a challenge for the institutions of pre-service education of te-

cích zemí (např. kulturní studia, britská próza, americká próza, britská

teachers (tutors) at regular Saturday meetings, during the discussions

achers. There exists a mutually perceived need to establish a partner-

a americká poezie, britské a americké drama, literární teorie, atd.)

in specially constructed e-conferences, by means of studying topic-

ship that could be beneﬁcial for both parties involved. As the Dalton

-relevant literature, during the feedback session with tutors who visit

schools openly demonstrate their willingness to share their practically

their schools, etc.)

acquired knowledge and experience the time has come for universi-

3. phase of reﬂection – 5th year of study – reﬂection of the experience (reﬂective didactic seminar, diploma paper)

- skupina povinných předmětů obecného základu (např. ﬁlozoﬁe,

verzity Pardubice na ZŠ a MŠ Křídlovická v Brně

diplomový seminář, základy informačních technologií, atd.)

own suggestions how to build on this potential in order to improve the

- skupina volitelných předmětů dle zájmu a specializace studentů

daltonských škol

(např. nabídka několika dalších cizích jazyků, atd.)
· 2 profesní moduly
· profesní modul, tj. skupina předmětů pedagogicko-psychologicko-

Mgr. Pavel Brebera
PaedDr. Monika Černá, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií

-didaktického bloku
· modul Klinický rok, tj. roční souvislá pedagogická praxe studentů
na základní škole

schools from the last decade as an invaluable resource also for pre-service teacher education. The ﬁrst tangible outcomes of this kind of
cooperation are stated below:
- participation of the teachers from ZS Husova Brno in the pro-

- účast zástupce Univerzity Pardubice na studijním výjezdu do Utrechtu a Deventeru v dubnu 2004, organizovaného Asociací českých

development of a mutual cooperation between the university and ba-

schools as it perceives the potential created by the activities of these

daltonských škol, v tomto roce konkrétně Klinický rok studentky Uni-

· volitelný modul

quality of teaching profession and increase its prestige.

blish partnership with the schools from Association of Czech Dalton

· obecný modul

ties to act in a similar way. The universities should come up with their

Such a study programme provides good conditions for a successful
sic schools. Moreover, Faculty of Humanities is always willing to esta-

- realizace roční pedagogické praxe studentů oboru Učitelství anglického jazyka na některých ze škol sdružených v Asociaci českých

Na základě dosavadních dobrých vztahů mezi Univerzitou Pardubice s Asociací českých daltonských škol se pak uvažuje i o dalších
možných výstupech vzájemné spolupráce, jako např.:
- vytvoření volitelného, didakticky orientovaného kurzu výcvikového charakteru, s cílem praktické přípravy studentů na konkrétní
aplikaci prvků daltonského plánu v rámci vyučování cizích jazyků

Přípravné vzdělávání učitelů na Fakultě humanitních
studií Univerzity Pardubice a možnosti její spolu
práce s daltonskými školami

U profesní části přípravy studentů učitelství anglického jazyka,
která probíhá prostřednictvím studia předmětů obou profesních modulů, lze pak hovořit o 3 fázích:

i v procesu realizace průřezových interdisciplinárních témat
- nabídnutí možnosti účasti studentů učitelského oboru v prakticky
orientovaných workshopech vedených učiteli/řediteli daltonských

cess of production of a videocassette and a brochure Visit to school

Otázka stále rostoucích nároků na učitelskou profesi a s nimi spo-

1. fáze přípravná – 1.-3.ročník studia (předměty pedagogicko-psy-

1- Didactic Principles in Teaching/Learning of English (Píšová, Černá

jené nutnosti kvalitativních změn již v přípravném vzdělávání učitelů

chologicko-didaktického bloku včetně krátkodobých praxí, tj. 10 hodin

2001), which was produced by University of Pardubice and which is

je v současnosti tématem mnoha odborných i mediálních debat. Je

náslechů a 12 hodin samostatných výstupů na základní škole)

used as a teaching material in courses of general didactics and ELT

proto logické, že v této souvislosti vyvíjejí instituce realizující pregra-

2. fáze realizační – 4. ročník studia (připadá na roční pedagogic-

nictvím společných vystoupení na tematicky odpovídajících konferen-

methodology as a stimulus for discussions of speciﬁc methods of Dal-

duální přípravu učitelů co možná nejvyšší snahu adekvátně reagovat

kou praxi – Klinický rok, včetně všech povinných projektů, na kterých

cích a odborných fórech, jak v rámci České republiky, tak v zahraničí,

ton plan, especially in the area of class management, using worksheets

na tyto podněty a provádějí ve svých stávajících studijních progra-

studenti v průběhu celého roku pracují; jejich profesní učení je přitom

společnou prací na různých projektech, společnou participací na vy-

as a teaching aid, or in debates on principles of open classroom, indi-

mech patřičné modiﬁkace či dokonce navrhují úplně nové modely této

podporováno v rámci spolupráce se svými uvádějícími učiteli, tzv.

tváření mezinárodních sítí škol a univerzit, atd.

vidualisation and differentiation, etc.

přípravy.

mentory, přímo na školách, dále prostřednictvím diskusí s ostatními

škol, např. formou pozvání těchto učitelů k realizaci těchto workshopů
přímo na Univerzitě Pardubice
- podpora další spolupráce daltonských škol a univerzity prostřed-

- the whole year teaching practice of the students of teaching Eng-

V kontextu současných proměn vzdělávací politiky a zároveň na

studenty a univerzitními učiteli, tzv. tutory, na pravidelných sobotních

Závěrem je třeba zdůraznit, že právě otevřenost daltonského vyu-

lish at schools from Association of Czech Dalton Schools; this year it

základě výsledků vlastních výzkumných aktivit v rámci konkrétní in-

setkáních na Univerzitě Pardubice, prostřednictvím diskusí ve speci-

čování a nadšení lidí, kteří se na jeho realizaci na úrovni konkrétních

is one student from University of Pardubice who spends her Clinical

stituce vznikl v České republice naprosto ojedinělý model přípravného

álně zkonstruovaných on-line konferencích, studiem předepsané od-

škol v České republice podílejí, lze považovat za výzvu právě pro insti-

year at ZS Křídlovická in Brno

vzdělávání učitelů, jímž je Učitelství anglického jazyka na Fakultě hu-

borné literatury, návštěvami tutorů na školách, atd.)

tuce přípravného vzdělávání učitelů, a to ve smyslu oboustranně vní-

- participation of a representative of University Pardubice in

manitních studií Univerzity Pardubice. Studium tohoto oboru je v Par-

a study visit in Utrecht and Deventer in April 2004, which was organi-

dubicích nabízeno již od roku 1992, současná podoba studijního pro-

sed by Association of Czech Dalton Schools

gramu, včetně roční souvislé pedagogické praxe tzv. Klinického roku,
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3. fáze reﬂektivní – 5.ročník studia – reﬂexe získané zkušenosti (reﬂektivní didaktický seminář, diplomová práce)

mané potřeby založení partnerské spolupráce, ze které mohou těžit
obě zúčastněné strany. Protože pokud tyto daltonské školy otevřeně
projevují ochotu sdílet své praxí nabyté zkušenosti, měly by právě uni-
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verzity reagovat podobně a přicházet s návrhy, jak tohoto obrovského

mate become an advisor. His “teaching” is often more successful than

of each pupil. If the task set corresponds with pupil’s individual ma-

lidmi, kteří ho obklopují, a to i s těmi, které si sám nevybírá. Úspěš-

potenciálu využít za účelem neustálého zkvalitňování učitelské profese

the teacher’s. Comenius understood “tutor-teaching”, a method when

ximum, it must be dealt with perfectly, and the pupil experiences suc-

nější bývá ten, kdo přispěje k řešení, ví a umí víc než ten, který potře-

a zvyšování její prestiže.

a pupil teaches other one, as “advantageous both to those who teach

cess in well-done work. If the feedback is vital and genuine, it must be

buje radu a pomoc.

and those being taught”. Research results, aimed on proportion of

a part of the learning situation when the pupil alone ﬁnds whether the

Nejpřirozenější způsob řešení problému je, pokud nevím, zeptám

what we study and what we remember, show that we remember some

way of solving a problem is correct or where is the trouble. Such a fe-

se. Hodně věcí v životě se naučíme od někoho jiného než od učitele.

10 % of what we hear, 20 % of what we see, 40 % of what we see and

edback do not punish, it directs following steps.

Daltonské metody vyučování umožňují, aby roli rádce a pomocníka

hear at one moment and almost 90 % of what we try to teach others.

Věra Burešová
Dalton – a Way to Effective Education

The basic principles for more effective education are: respect to co-

převzal spolužák. Jeho „vyučování“ bývá často účinnější než pomoc

Everyone is able to ﬁnd a reliable and effective learning method. It

gnitive learning principles, creation of new rules founded on respect

učitelova. Význam tzv. „tutoringu,“ metody vyučování, kdy jeden žák

improves by using own vigour; the school should only offer methodi-

to the child, to partnership with him, relax in external discipline and

učí druhého, považoval už

cal handbook for learning. Differentiation within the Dalton method

change in educational methods.

J.A. Komenský za „způsob učení prospěšný jak pro ty, kteří vyučují

allows the teacher to concentrate on less skilled or more talented pu“Everything evil comes out of our great ignorance.

pils. Thus everyone can progress in his own pace and do plenty of mo-

It is believed beyond any dispute, what should have been studied.

re-or-less demanding activities according to individual competence

We claim as a replacement for regarding.”

and talents. Well-prepared curriculum makes pupils independent, it

Gustav Flaubert

makes them to ﬁnd their own way of learning to do wide range of ac-

jiné, tak pro ty, kteří jsou učeni .“ Výsledky výzkumu zaměřeného na
poměr toho, co se učíme a co si zapamatujeme ukázaly, že si zapama-

PhDr. Věra Burešová

tujeme asi 10% toho co slyšíme, 20% co vidíme, 40% co současně vidíme a slyšíme a téměř 90% toho, co se pokoušíme naučit druhé.

Dalton - možná cesta k zefektivnění výuky

tivities: between those difﬁcult thus leading to a failure, or those easy

Každý jedinec je schopen vybrat si pro něj spolehlivý a účinný způsob učení. Zdokonaluje se pomocí vlastních sil a škola by mu měla

Traditional teaching is mostly massive education. It is a result of

thus boring. Marie Montessori’s basic pedagogic principle: “Help me

„Všechno zlé pochází z naší obrovské nevědomosti.

nabídnout pouze metodický návod k učení. Daltonský plán diferenci-

the need for educating many students at one time; a teacher follows

to do it myself”, more than 100 years old, expects the teacher to step

Co by se mělo studovat, tomu se bez diskuse věří.

ací učiva umožňuje učiteli soustředit se na žáky slabší nebo nadanější

given standards and lesson plans, the lesson itself has its own solid in-

back in teaching to prepare the best conditions for learning and en-

Místo, abychom pozorovali, tvrdíme.“

a schopnější. A tak mohou všichni postupovat v práci svým tempem a

ternal organization. Curriculum is organized for majority of pupils in

courages pupils towards communication and activity. Child’s internal

the class; it is adapted for an average pupil. Frequently, all the pupils

creativity is the most important – activity where originality, invention

learn the same topic following the same way. The teacher explains the

and initiative are used. Chinese saying claims: “Tell me and I will for-

Převážná část vyučování v tradiční škole bývá vyučování hro-

mii, aby sami zvolili svůj vlastní postup v učení mezi příliš obtížným,

topic; pupils learn it and model it in the given way. Memory is favou-

get, show me and I will remember, let me do it and I will understand.”

madné. Vyplývá to ze skutečnosti, že musí být najednou vyučováno

což může mít za následek selhání, a příliš lehkým, což přináší nudu.

red. If there is an independent work in traditional teaching, it is only

Each pupil is creative, but in various means and intensity. He is able

větší množství žáků, učitel postupuje podle předepsaných osnov a ča-

Základní pedagogický princip Marie Montessoriové ,známý více než

to prevent the pupils from copying answers. They do not speak, be-

to think concretely or abstractly in linguistic, numeric or other relati-

sových plánů a hodina má pevnou vnitřní organizaci. Učivo je uspořá-

sto let, „pomoz mi, abych to mohl udělat sám“ předpokládá, že učitel

cause it is much better to teach in silence. They are led to improper

ons; he is able to solve problems. Give him the largest space possible

dáno tak, aby je zvládla většina žáků ve třídě, je přizpůsobeno zhruba

při výchovném procesu ustupuje do pozadí, připravuje ty nejlepší pod-

competition. If one succeeds, another must fail. Both pupils and pa-

for individual initiative, thinking, ideas and fantasy, grant him feeling

průměrnému žákovi. Zpravidla se učí ve stejném čase všichni žáci tu-

mínky k učení a podněcuje žáky ke komunikaci a k aktivitě. Rozhodu-

rents expect the best marks.

of internal freedom and enjoyment from creative work that contrasts

též látku stejným způsobem a stejně dlouho. Učitel látku vysvětlí, žáci

jící je vnitřní tvořivost dítěte - činnost, ve které se uplatňuje originalita,

mechanical activity, in which the pupil creates or makes up nothing.

se ji naučí a naučené reprodukují. Upřednostňuje se pamětná práce.

vynalézavost a iniciativa. Čínské lidové rčení říká: „Řekni mi a já za-

It is not true to say that all pupil of one age learn in the same way.

Gustav Flaubert

plnit více nebo méně úkolů různé náročnosti s ohledem na své schopnosti a nadání. Vhodně připravené kurikulum dává žákům autono-

There are individual differences, not only in intelligence, perception

We are all able to work with different amount of information and

Pokud pracují žáci v klasické škole individuálně, pak pracují většinou

pomenu,ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to dělat a já pochopím.“

and comprehension, but also in faster or slower work-pace, willing-

skills. We should learn the best we can to be able to use in professional

zcela samostatně, aby neopisovali. Nemluví, protože učení probíhá

Každý žák je schopen tvůrčího jednání, ale v různé míře a intenzitě. Je

ness or refusal to work, differences in work endurance, persistence,

lives. We must understand the work useful.

lépe, když je ticho. Jsou vedeni k nezdravé soutěživosti a úspěch jed-

schopen názorně nebo abstraktně myslet v řečových, numerických a ji-

noho bývá spojen s neúspěchem druhého. Rodiče i žáci očekávají co

ných vztazích a vyřešit daný problém. Dejme mu proto co největší pro-

nejlepší oznámkování.

stor pro osobní iniciativu, myšlení, nápady a fantazii, dopřejme mu po-

shallowness and negligence, difference in using acquired knowledge
and skills.

Brain research and psychology reveals that fear, anxiety and stress
inﬂuence negatively not only development of child’s personality, but

Young people who start their professional carriers are demanded

has a kind of relation to learning. If the information is given with no

Předpoklad, že všechny děti téhož věku se učí stejně, je nesprávný.

to be creative, easily adaptable, decisive, independent, responsible

connection with real life or do not correspond with child’s age, skills

Individuální rozdíly se projevují nejen stupněm inteligence, postřehu

and able to cooperate. It usually is not lack of knowledge to cause pro-

and intellectual capability, memorising replaces understanding. Chil-

a chápání, ale také rychlejším nebo pomalejším pracovním tempem,

Každý však máme schopnosti na zvládnutí jiného množství infor-

blems; it is mostly inability to work independently and cooperatively.

dren do not learn from internal motivation, and the learning is use-

chutí nebo odporem k práci, různým stupněm vytrvalosti, houževna-

mací a dovedností. To, co jsme schopni se naučit, měli bychom se na-

Human being learns the interpersonal relationships ﬁrst in his natural

less.

tosti v práci, povrchnosti a nedbalosti, nestejnou schopností ve využí-

učit co nejlépe, abychom to mohli využít v praxi. Naše činnost má být

vání nabytých poznatků a vědomostí.

pro nás smysluplná.

environ, in the family.

Learning and mastering the curriculum needs appropriate time. If

cit vnitřní svobody a radosti z tvůrčí práce. Ta je opakem mechanické
činnosti, při které žák nic netvoří, nevymýšlí.

More and more, the school education undertakes responsibility

we differentiate according to individual differences, we suppose that

Od mladých lidí, kteří dnes přicházejí do praxe, je vyžadována kre-

Výzkumy mozku a psychologie ukazují, že strach, úzkost a stres

for pupil’s personality development, event in ﬁelds which traditio-

each child needs different amount of time to do the task. If we do not

ativita, rychlá adaptace, rozhodnost, samostatnost, odpovědnost a do-

mají negativní vliv nejen na vývoj osobnosti dítěte, ale mají i určitý

nally used to belong to family. The task is not only to teach pupils, but

allow the pupils to ﬁnish, they will waste time to ﬁnd out where we ﬁ-

vednost spolupracovat. Příčinou problémů nebývá většinou nedosta-

vztah k učení. Pouze to, co mozek shledá jako neohrožující a smyslu-

also to socialize them, to prepare them to be able to adopt the role of

nished last lesson. They might have even regret to stop at the moment

tek vědomostí, ale právě neschopnost pracovat aktivně a samostatně.

plné, má šanci na pozornost a zapamatování. Jestliže jsou poznatky

an adult in the world coming.

when it had just started to work – these are just results of inappropri-

Jmenované interpersonální vztahy profesní sféry se člověk poprvé učí

a nové informace předkládány bez souvislosti se skutečným životem,

Those who want to succeed both personally and professionally

ate timing. Undisturbed time (for instance, unbroken “Dalton block”)

ve svém přirozeném prostředí, v rodině.

nebo jsou nepřiměřené věku a schopnostem a přesahují rozumo-

must be able to solve problems, make decisions, communicate and co-

allows pupils to concentrate more on the task. Then the learning me-

Škola dnes přejímá stále větší zodpovědnost za rozvoj osobnosti

operate with the people around, which include people he cannot pick.

ans not only getting acquainted with the problem, but to its understan-

žáka, dokonce i těch stránek, které by měly patřit rodině. Jejím úkolem

Those capable or more able to ﬁnd solutions succeed those who need

ding, it invites them to work at their best.

je děti nejen učit, ale také socializovat, připravit je na převzetí role do-

help and advice loose.

Each child has its individual maximum. This must be appropriate

spělého v budoucím světě.

vou úroveň, je pochopení nahrazeno učením zpaměti. Děti se neučí
z vnitřní motivace a učení není smysluplné.
Učení a dokonalé zvládnutí učiva vyžaduje přiměřený čas. Přihlížíme-li k individuálním rozdílům mezi dětmi, pak předpokládáme, že

To solve problems naturally is to ask. We learn many things from

up to an individual, meaning not the same norm for everybody. The

Člověk, který chce být ve svém životě a ve své práci úspěšný, musí

každé dítě potřebuje ke splnění úkolu různě dlouhou dobu. Pokud žá-

others than from a teacher. Dalton method allows us to let the class-

amount of work must differ according to individual skills and talents

umět řešit problém, rozhodovat se, komunikovat a spolupracovat s

kům neumožníme věc dokončit, plýtvají časem, aby se zorientovali,
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kde to vlastně minule skončili, nebo jsou zklamání, že musí skončit,

of pupils, or covering related subjects. Concentrating materials into

Materiální zajištění není až tak náročné, jak by se zdálo. V tomto

ces of knowledge, but they also can decide, how to approach the task.

právě když to začalo docela dobře jít - to jsou vedlejší účinky nepřimě-

centers is economically advantageous; there is also possibility for

bodě můžeme pro řešení úkolů zpočátku využívat různé časopisy, vy-

This forces them to think about the task, discuse various ways of its

řeného času. Nepřerušovaný čas, například vícehodinový daltonský

work with educational programs on PCs, for a wider range of encyclo-

řazené knihy, literaturu z knihoven. Podaří-li se spolupráci dostatečně

solution with the schoolmates and the teacher. It was just the princi-

blok, umožní lépe se soustředili na zadaný úkol. Pak učení znamená

pedias or secondary literature, feasible Internet connection.

nejen seznámení s tématem, ale i jeho porozumění a možnost vydat ze
sebe to nejlepší.
Každé dítě má své osobní maximum. To musí být pro ně přiměřené
a individuální. Neznamená normu stejnou pro všechny žáky.

Musí

proto existovat rozdíl v množství úkolů, které jednotliví žáci zvládnou

prohloubit, mohou se vytvořit ve škole studijní centra, a to buď podle

ple of free selection and the principle of cooperation which took me

Using the school web sites may be effective: they can give clearly

věku dětí, nebo podle oborů. Soustředění do center je ekonomicky vý-

up about Dalton.

described study topics for passing the assignments. Furthermore,

hodnější, nabízí se zde i možnost práce na počítačích s výukovými pro-

The cooperation among the children in common classwork is not

these web sites may be used for home preparation; they help to create

gramy, větší rozsah potřebných encyklopedií nebo odborné literatury,

very common. Once I got involved in the argument with one of my

positive attitude to the computers not only as the means of play and

případně připojení na internet. Při připojení na internet lze pak vyu-

colleagues who took part in my lesson of Maths. I prepared for my pu-

amusement, but mainly as a source of information and education.

žívat s úspěchem školní webové stránky, které přímo předkládají ke

pils some work in groups. The groups consisted of differently talented

díky svým schopnostem a svému nadání. Dostane-li žák úkoly odpo-

The overall-idea of using Dalton education at the school revolves

studiu okruh témat potřebných ke splnění úkolů. Navíc tyto webové

children. The leader was the most talented child, but in each group

vídající jeho osobnímu maximu, měly by pak být zvládnuty dokonale

around 20 % of lessons. It is not used in arts, PE, music and similar

stránky mohou používat žáci k samostatnému studiu i doma a vy-

also worked the children with worse marks. The tasks were colour-

a měl by pak prožít pocit uznání za dobře vykonanou práci.. Nutným

subjects.

tváří se v nich nenásilnou formou správný vztah k počítačům nejen

-coded according to their difﬁculty. The leader was competent to de-

jako zdroji her a zábavy, ale především jako zdroji poznání a vzdělá-

vide out the tasks among the members of the group, to help and take

vání se.

control of the work. Within the discusion about this lesson my colle-

prvkem učebního prostředí je zpětná vazba.

We use “Dalton-blocks” (usually a double-lesson) at the primary le-

Většina toho, co se v průběhu života učíme, dává okamžitou zpět-

vel (1st Grade). Work is not broken by the bell; children are responsi-

nou vazbu. Okamžitá zpětná vazba, zakomponovaná přímo do učební

ble for their own work-tempo and relaxation. Dalton assignments in

situace, kdy žák sám pomáhá posoudit, zda je zvolený způsob řešení

Dalton-blocks consist of topics from various subjects; the work of chil-

správný nebo v čem je konkrétní omyl, je účinná a opravdová. Taková

dren is supposed to be more variable and interesting.

ague responded :“But they consult the tasks together. It´s not an indiCelková představa využití daltonského plánu ve výuce se pohybuje
kolem 20 %. Nepoužívá se v předmětech výchov.

vidual work.“ I couldn´t persuade her, that the cooperation was my
principal intention. That in my oppinion is much more valuable when

The lower-secondary level (2nd Grade) uses the given model up

Na I. stupni zařazujme daltonské bloky jako „dvouhodinovku“

more talented pupil tells less talented pupil how to solve the task and

Respektování principů kognitivního učení, vytváření nových pravi-

to the age of 12 (6th class). Since the 7th class we prefer longer Dal-

bez násilného přerušení práce zazvoněním s tím, že si vlastní tempo

helps him or her to correct mistakes. This is much better than the situ-

del založených na úctě k dítěti, na partnerských vztazích s ním, uvol-

ton assignments within one subject, which take more lessons to fulﬁll.

práce i odpočinek děti určují samy. V blocích bývají zařazeny úkoly

ation, when the less talented pupil hands me over his or her task with

nění vnější disciplíny a změna výukových postupů, to jsou základní

Working this way pupils use “Dalton Organizers” to plan the work and

z různých předmětů, aby činnost dětí byla co nejvíce různorodá a za-

the bad solution and he or she doesn´t understand the task at all.

předpoklady pro větší efektivitu výuky.

to self-evaluate.

jímavá.

zpětná vazba netrestá ani neodměňuje, ale dává směr další činnosti.

Na II. stupni pokračujeme se zavedeným způsobem práce v hodi-

of cooperation more and more. Although it´s still very important

ready learned. Their ability to study independently, to be active in

nových dotacích v odborných předmětech, a to v šestém ročníku. Od

to watch the children –the cribbing is easy and the responsibility is

ﬁnding solution and sources for independent work is quite a high at

sedmého ročníku preferujeme řešení projektů, ve kterých je delší ča-

a good thing, but we have to learn it. My pupils, who ﬁrst were taught

this level.

sový horizont ke splnění a i rozsah zadání bývá zpravidla větší než 4

Dalton classwork, left to the sixth grade and I started to work with the

strany. Při této práci používají žáci k plánování a sebehodnocení „dal-

new children. At that time I thought about the way, how can the ol-

tonské záznamníčky“.

der children hand over their experience about Dalton to their younger

Jana Matoušková
Headmistress of ZŠ a MŠ Husova Brno
Towards a Full-Dalton School: A Reflection

After some years of work with Dalton I value the opportunity

Longer Dalton assignments contain tasks which demand skills al-

Mgr. Jana Matoušková
ředitelka ZŠ a MŠ Husova Brno

Our school belongs among few schools which work using Dalton

V projektech jsou pak úkoly, při jejichž řešení užívají žáci vlastně

schoolmates. I know how the system of „mentors“ works in Holland.

různé dovednosti z předchozích let. Jejich schopnost se samostatně

The children of the sixth grade concluded a contract with the chil-

učit, přistupovat aktivním způsobem k řešení a vyhledávat zdroje pro

dren from the third grade, they established consuting days and the co-

vlastní práci je na velmi vysoké úrovni.

operation was about to start. Few times a year we had collective les-

elements from the ﬁrst to the last year. The Dalton is supposed to help

Ohlédnutí za cestou k plně daltonské škole

to develop individual skills and work-habits systematically and to ﬁt

V současné době patří naše škola k těm několika málo školám, ve

sons, there were about 50 pupils working together at the same time. It

kterých se pracuje s daltonským plánem od prvního až po devátý roč-

was a a great pleasure for me to watch the older ones giving their ex-

ník, a to tak, aby rozvíjení jednotlivých dovedností a pracovních ná-

perience to younger ones. They taught them how to work with ency-

each pupil.
With some 550 pupils we are a middle-sized school. There are
three parallel classes at the primary level; the lower secondary level
has just two parallel classes. The school also includes kindergarten
and school club.

clopedias, they prepared working lists for Czech language and Maths,

vyků na sebe navazovalo a bylo co nejvíce optimálnější pro žáka.
S počtem 550 žáků patříme mezi středně velké školy. Na prvním
stupni jsou v ročníku tři paralelní třídy, na druhém stupni po dvou. Ke

Zina Hošková
ZŠ Jana Babáka, Brno

I.

Staff (training and ability to cooperate)

Zapojení daltonského plánu do výuky předpokládalo:

II.

Material background

a) personální zajištění (odborné proškolení a schopnost

III.

School organization

spolupráce),

As the school headmistress I must say that it is not enough just to

nice to hear: „Don´t worry, you will make it, I had the same problem,
when I was small, but you will do it!“ The cooperation went on during

škole náleží rovněž mateřská škola a školní družina.
Implementing Dalton elements supposed:

at the Christmas party they gave each other Christmas cards. It was

The Dalton cooperation among the
pupils of the third grade and the sixth
grade

the next year, but according to different timetables it was more difﬁcult to ﬁnd the time for these activities. At the end of the last school
year I organized for my pupils of the fourth grade so-called „miniexa-

A classroom full of keen listeners, a classroom full of interested

minations“. It was nice to watch, how the children from the seventh

b) materiální zajištění,

pupils, a classroom full of bright children´s eyes – all the teachers

grade took part in the examination board. At present the children are

train the teachers in Dalton methodology; lesson-planning, inter-sub-

c) organizaci chodu školy.

dreem about that. But all of us realize this is not obvious. Demanding

at the eighth and ﬁfth grades and according to the timetable it will be

ject relations or ﬂuency in years, these all require perfect cooperation.

Z pohledu ředitele školy musím konstatovat, že pouze proškolení

curriculum forces us to pour on our pupils a big amount of subjects.

very difﬁcult to ﬁnd the time for the cooperation. And older children

Very often it´s very difﬁcult to spare some time for more pleasant ac-

don´t interest themseves in this activities very much. But the friendly

If a teacher stands alone in “Dalton”, he is tired soon and skills the pupils learn slowly vanish easily if not strengthened.
Providing material background is not that difﬁcult, though it may
seem so. First, it can be used in the beginning various magazines, put-off books, books from libraries. If the cooperation strengthens, there
may be built self-access centers in the school, either following the age
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učitelů k daltonskému plánu
je velmi málo. Požadavky na přípravu do hodin, mezipředmětové

tivities. It happens very often, that the classwork turns into unpopular

relations last out and that is important. May be next year the children

vztahy a návaznost mezi ročníky vyžadují dokonalou spolupráci. Po-

„cram course“, into the transfer of knowledge without the opportunity

from the ﬁfth grade will help their new younger schoolmates. I hope

kud zůstane učitel na daltonský plán sám, práce ho

to discuss. I don´t agree with this way of classwork. That is why I was

they will always remember how to help, how to advise and how to co-

interested in the Dalton way of teaching from the ﬁrs moment a have

operate.

velmi brzy unaví a pracovní návyky, které si děti osvojily bez upevňování časem vyhasínají.

met it. Within this way of classwork pupils not only absorb new pie-
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PaedDr. Zina Hošková
ZŠ Jana Babáka, Brno

Monika Haring, Erika Hasenhüttl, Ingrid Perl

jsem pro čtvrťáky připravila „minimaturity“, bylo velmi milé sledovat

daltonech. Jedná se bloky dvou vyučovacích hodin, protože děti snáz

s jakým zaujetím se sedmáci střídali coby přísedící v minimaturitní ko-

uspějí, mohou-li problémem zabývat déle. Učitelé, kteří v daných tří-

misi. Dnes jsou děti v osmé a páté třídě. Díky rozvrhu i kvantu učiva

dách učí, vypracují společně týdenní program. Všechny úkoly se ob-

Daltonská spolupráce mezi žáky 1. a 2. stupně
základní školy

nevím, zda společnou hodinu ještě zvládneme (u osmáků opadá i zá-

jeví na pracovním listu a žáci je musí splnit během pěti pracovních

jem, mají jiné starosti). Ale přesto přetrvávají uzavřená přátelství, a to

dní. Pracovní listy také obsahují zcela přesné instrukce, aby si žáci

Třída plná dychtivých posluchačů, třída plná zaujatých žáků, třída

je důležité. Navíc páťáci brzo opustí první stupeň a třeba příští rok bu-

mohli práci dopředu naplánovat.

plná rozzářených dětských očí kdo z pedagogů by si to nepřál. Všichni

dou dělat patrony svým mladším kamarádům. Mně nezbývá než věřit,

V každé z deseti daltonských hodin může žák pracovat vlastním

však také víme, že to zdaleka není žádná samozřejmost. Náročné os-

že si schopnost pomáhat, radit a spolupracovat odnesou i do dalšího

studijním tempem, které vyhovuje jeho vlastním potřebám a zájmům.

Especially in Styria, Education on the Dalton Plan has become

novy nás někdy nutí hrnout na žáky velká kvanta látky, často se ob-

života.

Žáky nepřitahuje jen netradiční způsob přípravy látky a motivace,

very popular among teachers. This is not only noticeable in the po-

tížně hledá prostor pro zpestření, oživení výuky. Zvlášť když víme,

kterou zajistí učitel, ale i témata úkolů a individuální studijní tempo,

pularity of in-service programmes dealing with this reform education

kolik toho musíme ještě zvládnout. Mnohdy se pak výuka mění v ne-

které si sami stanoví. Daltonský plán také nabízí mnoho způsobů, jak

model but it has also found its way into daily classroom work of Sty-

populární „nalévárnu“, předávání poznatků bez možnosti diskuse.

individualizovat učební postup tak, aby vyhovoval každému dítěti.

rian teachers.

Ilse Mayer

konzultovat různé možnosti řešení se spolužáky nebo s učitelem. Byl
to právě princip svobodného výběru a princip možnosti spolupráce,
který mne na Daltonu zaujal hned od začátku.

tem.

druhé se objevují komentáře jednotlivých učitelů, kteří hodnotí, zda

Teacher Training

byla práce splněna. Zbývá zde dostatek prostoru pro komentáře týka-

vstřebávají nové poznatky, ale sami se mohou rozhodovat, jak k plnění
zadaných úkolů přistoupí, což je nutí přemýšlet nad jejich řešením,

Austria has taken over a leading part in introducing education on
the Dalton Plan, a reform education model into the regular school sys-

Zadanou práci si žáci přepíší do sešitů na levou stranu, na straně

Právě proto, že tento systém práce se mi velmi příčí, mě už při prvním setkání oslovil systém daltonské výuky. Výuky, při níž žáci nejen

Education on the Dalton Plan in Styria (Austria)
Looking at teacher education and teaching practice

Daltonský plán ve Vídni – nová možnost pro
Rakousko

jící se chování žáka. Z počátku hodnotí učitelé, ale od třetí třídy již se-

In recent years, colleges of education in Graz/Styria and in Linz/

stavují hodncení sami žáci. Každé čtyři týdny mají žáci navíc možnost

Upper Austria have offered courses on how to introduce Dalton Plan

Zlepšení školy neproběhne samo od sebe, ale také ani pokud ho

hodnotit pokrok v učení. Hodnotí se podle speciálních kritérií.

education into actual classroom work.

někdo nařídí.

První stupeň žáků je na práci na daltonských úkole pečlivě připra-

These teacher training courses (Akademielehrgänge) offer special

O tom, že spolupráce mezi žáky není v klasické výuce právě ob-

V „Europaschule“ ve Vídni (okres 21), studují žáci ve věku od de-

vován. V průběhu prvních týdnů školního roku nepracují na dalton-

courses for primary, lower secondary and special needs teachers. In

vyklá, může svědčit i můj následující zážitek. Jednou jsem se dostala

seti do čtrnácti let. Základním mottem této výjimečné školy je heslo:

ských úkolech. Učitelé připraví velké množství aktivit a povinností,

2001 the ﬁrst teacher training course on education on the Dalton Plan

do sporu s kolegyní, která se zúčastnila mé ukázkové hodiny matema-

„Podporou individuality a zájmů se učíme pro mírumilovnou Ev-

které musí žáci splnit. Učí se převzít za své učení zodpovědnost, učí

started in Graz/Styria. The course lasts for 3 semesters with 4 lessons

tiky. Připravila jsem pro děti práci ve skupinách, které byly složeny

ropu.“ Přátelské klima školy hned zaujme – žáci slušně zdraví, jsou se-

se pracovat podle určitého plánu jak samostatně, tak ve spolupráci

per semester.

z různě nadaných žáků. Vedoucí úlohu měl jedničkář, ale v každé sku-

bevědomí, chovají se k sobě přátelsky a hodně se smějí. Téměř všem

se skupinou. I když jsou jednotlivé úkoly podávány v rámci různých

pině byli i dvojkaři a žáci slabší. Příklady, které skupiny obdržely, byly

žákům se atmosféra ve škole líbí a studují s větším zájmem.

předmětů, základní myšlenkou je „naučit se, jak se učit“. Aktivity žá-

- Historical background and today’s context of Dalton Plan edu-

Course contents:

barevně odlišeny podle obtížnosti. V kompetenci vedoucího pak bylo

Pan Jürgen Peters je ředitelem školy devět let. Po celou dobu své

kům ukazují, že jsou schopni se samostatně připravovat a jsou zod-

cation in contrast to various reform education movements (Montes-

příklady rozdělit, poradit a řídit práci skupiny. Při diskusi o této ho-

funkce se snaží být svým učitelům příkladem. Namísto příkazů roz-

povědní za vlastní pokrok. Druhý stupeň přípravy se nazývá „před-

sori education, Jenaplan, Freinet and Waldorf reform education mo-

dině reagovala kolegyně slovy: „Ale vždyť oni si radí. To přece není

dává nápady a iniciativu. Podporuje své učitele a pomáhá jim, kdy-

mětové kvóty“, které obsahují určité množství práce v rámci každého

vements)

žádná samostatná práce.“ Nepodařilo se mi ji tehdy přesvědčit, že

koli má pocit, že je to nutné – často dokáže nemožné. Vzdělání bylo

předmětu. Úkoly musí být splněny do dalších hodiny. Po uplynutí tří

- basic concepts of the Dalton Plan

právě o tuto spolupráci mi jde. Že je přece mnohem cennější, když jed-

vždy prioritou.

až čtyř měsíců se přechází na „týdenní kvóty“. Mentory jim dělají žáci

- Implementation of Dalton Plan activities in the classroom

ničkář řekne trojkaři, jak má postupovat a co si opravit, než když mi

Podmínky se změnily hned v okamžiku, kdy se na škole objevil

z druhého ročníku v rámci programu mentorského učení. Díky této

- Designing assignments

trojkař odevzdá špatně vypočítaný příklad, který sice počítal sám, ale

model „malých tříd“ (Kleinklassen), tedy tříd s menším počtem žáků.

metodě práce se děti stávají stále více a více nezávislými, jsou zodpo-

- Cooperation and teamwork

kterému nerozumí.

Děti s různým nadáním a zájmy si mohou volit mezi různými pro-

vědní za práci i učení.

- Excursions and school visits

Po své několikaleté práci s Daltonem, stále víc oceňuji možnost

gramy: „Evropská třída“, Počítačová třída“, „Sportovní třída“ a také

Každá třída má stanovené prostory k výuce různých předmětu.

žáků, pomáhat si navzájem. I když i zde je nutné děti neustále sledovat

„Daltonská třída“ (na čtyři roky). Bohužel však zaměření tříd zmizelo

Žáci zde naleznou materiály, které mohou použít při své práci: slov-

- The Dalton Plan as a challenge for the future

ono opisovat je snadné a zodpovědnost je krásná věc, ale musíme se

v minulých dvou letech, na vině je systém úspor v rakouském školství

níky, odbornou literaturu, vzdělávací hry a další materiály a také dva

School visits play an important part throughout the course. Partici-

jí naučit. Když moji první žáci, kteří prošli daltonskou výukou, skončili

nařízený vládou.

počítače. Jednotlivé prostory jsou od sebe barevně odlišeny, stejné ba-

pants are going to observe and document lessons according to Dalton

první stupeň, odešli do šesté třídy a já dostala nové třeťáky, napadlo

Daltonské třídy založili sami učitelé. Elisabeth Müller spolu s dal-

revné označení se objevuje také na materiálech, například pomocí

Plan principles in schools where the Dalton Plan has been introduced.

mne, že by to, co se šesťáci v rámci Daltonu naučili, mohli předat mlad-

šími učiteli začala podle základních daltonských principů vyučovat

různobarevných obalů. V daltonských hodinách mohou děti pracovat

Participants also plan and try out lessons where principles of Dalton

ším spolužákům. Vím, že v Holandsku tento systém tzv. mentorů fun-

ve školním roce 2000/1. Díky tomu, že se další učitelé zajímali o mož-

jak ve třídách, tak i v přilehlých prostorách školní chodby.

Plan work are the key issues.

guje. Šesťáci uzavřeli „patronátní“ dohody s třeťáky, stanovili si „po-

nost učit děti jiným způsobem, vznikla v následujícím roce první sa-

Naneštěstí architektura školy nedovolí využít prostorů školy tak,

radní“ dny a spolupráce mohla začít. Několikrát v roce jsme udělali

mostatná daltonská třída. Dnes na škole fungují tři daltonské třídy,

jak jich využívají daltonské školy v Holandsku. Jednotlivé daltonské

společnou hodinu, kdy ve třídě pracovalo přes padesát dětí a pro mě

vždy jedna v každém ročníku. Program daltonských tříd vzniká ze

třídy se nachází na různých patrech budovy, ale již od příštího roku

After having completed the third semester and after the success-

byla velká radost sledovat, jak velcí předávají své zkušenosti malým.

spolupráce jedenácti učitelů, kteří v těchto třídách učí. Téměř všichni

dojde k jejich přesunu do jedné časti školy, spolu s vlastní knihovnou

ful presentation of a Dalton Plan project do the participants receive

Šesťáci učili třeťáky pracovat s encyklopediemi, připravovali pro ně

učitelé se zúčastnili daltonských seminářů (základního a pokročilého

a počítačovou laboratoří. Potom budou moci žáci v některých dalton-

a Certiﬁcate.

pracovní listy z českého jazyka a matematiky, navzájem si děti vyrá-

modulu), které organizuje CERNEDA.

ských hodinách volit nejen spolužáky, ale i učitele.

běly vánoční přání a předávaly si i osobní zkušenosti. Bylo pro mne

Speciální daltonský projekt byl na škole zaveden postupně, učili

Spolu se žáky si za vlastní vzali stanovená „pravidla hry“ také uči-

velmi milé slyšet svou starší žákyni, jak poučuje svou svěřenkyni: „Ne-

se nejen žáci, ale i učitelé. Je však nutné ihned zmínit, že tento proces

telé. Sami zkouší a experimentují, učí se z vlastních hodnocení, učí se

boj, to zvládneš, mně to taky nešlo, ale to se naučíš.“ A měla velkou

ještě není u konce. V průběhu každého školního roku dojde k mnoha

spoluprací s kolegy, stejně tak rozvíjí i jednotlivé metody práce. Jedině

pravdu ono ji to hodně nešlo, ale dokázala se zlepšit. Spolupráce po-

setkáním, na nichž učitelé diskutují o problémech a úspěších a snaží

tak se mohou učit, vždyť na této škole mohou sami prožít „způsob ži-

kračovala i mezi sedmou a čtvrtou třídou, ale vzhledem k odlišným

se celý projekt dále propracovat. Během týdne má každá třída pevně

vota“ Heleny Parkhurstové.

rozvrhům byla stále náročnější.V závěru loňského školního roku, kdy

stanoveno deset vyučovacích hodin, které budou věnovány práci na
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School visits at appropriate school in the Netherlands are also an
option.

The coordinators for the training course are Erika Hasenhüttl and
Ingrid Perl. At present the third teacher training course has started
this fall.
You ﬁnd more information under: www.phgraz.at or contact:
e.hasenhuettl@gmx.at.
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The Dalton Plan in practice at VS Weiz II, a primary school in
Weiz

Monika Haring, Erika Hasenhüttl, Ingrid Perl

KMS/BG/BRG KLUSEMANNSCHULE
Klusemannschule is part of the “Schulverbund Graz-West”, a cooIt offers comprehensive education without streaming for 10–14 year-

Dalton ve Štýrsku (Rakousko) – pohled na přípravu
učitelů a učitelskou praxi

-olds. Inner differentiation and teamwork in classroom-teaching helps

Rakousko se postavilo do čela zavádění daltonského plánu, který

peration of four secondary modern schools and one grammar school.
Weiz II is one of three primary schools in the small industrial town
of Weiz/Styria.
In 2000/01 the Dalton Plan was introduced into three beginners’
year groups. One year group integrates learners with special needs.
Preparation work for the introduction of Dalton Plan principles

to enhance educational opportunities for children of all levels of performance.

Jasně strukturované hodiny vytvořily motivující učební prostředí
a umožnily učitelů propojit všechny tři ročníky dohromady.

nabízí reformu stávajícího vzdělávání na státních školách.

V okamžiku, kdy si žáci mohli pracovat a vybírat samostatně na
jednotlivých úkolech, došlo k výraznému zvýšení jejich motivace.
Někteří žáci potřebovali pomoci, kterou nabídli učitelé i spolužáci.
Hodiny postavené na daltonském plánu se objevují každodenně.

Učitelé si daltonskou metodu oblíbili zejména ve Štýrsku. Dokla-

Jednotlivé úkoly byly organizovány v rámci ročníku. Jiné druhy úkolů

The students of the four third year groups have been working ac-

duje to nejen zájem o doškolovací programy týkající se této metody,

se zaměřily na hlubší studium problematiky nebo na určité skupiny

cording to Dalton Plan principles for three years now. The subject te-

ale především fakt, že se Dalton zabydlel i v každodenní práci štýr-

žáků s různými zájmy nabídly možnost volby podle vlastní prefe-

Helen Parkhurst suggests a reorganisation of lessons and

achers on this form have regular meetings to discuss Dalton work and

ských učitelů.

rence.

classroom environment so as to create space. Weiz II had a maths lab

design the assignments. Cooperation among the teachers helps to re-

already which had been successfully accepted by both teachers and

duce the individual amount of work that has to be done.

into every day classroom work started in 1999.

learners.

Úkolům předcházela obrázková motivace.
Příprava učitelů
V posledních letech začali kolegové ze škol v Grazu (Štýrsko)

In the end also the teachers for RE and crafts decided to take

The assignments are handed out on form sheets that look the same

a Linzu (Horní Rakousko) nabízet speciální doškolovací kurzy pro uči-

part in the Dalton Plan experiment of the three primary school year

for all the subjects. Assignments reﬂect basic and advanced level and

tele obou stupňů základních škol a učitele speciálních škol. První kurz

groups.

there are tasks that the learners can choose according to their lear-

zaměřený na Daltonskou problematiku proběhl v Grazu v roce 2000.

ning needs or interests.

Trval tři semestry s dotací 4 hodiny na semestr.

Clearly structured lesson plans helped to create a positive learning
environment and enabled the teachers to “link” the three year groups
together.
The learners turned out to be very motivated and were encouraged
to decide for themselves when to deal with a particular activity.
Some learners required support to some extend and both teachers
and class mates acted as helpers.

Dalton Plan assignments were introduced to German, RE and English at ﬁrst and later history and ecology (a combination of geography
and biology) followed.

· úkoly musí vyhovovat různým skupinám a různým potřebám
žáků,
· diference v množství: které materiály jsou k dispozici a které musí
být dotvořeny
· materiály musí respektovat všechny typy žáků

Obsah kurzu

· musí obsahovat úkoly, které budou žáky bavit

· Historie a současnost daltonského plánu na pozadí různých re-

· umožnit žákům pracovat samostatně

formních pedagogik (Montessoriovské pedagogiky, jenské školy, Frein-

Each week the learners are offered three Dalton Plan learning pe-

Základy daltonských úkolů:

teské školy a Waldorfské pedagogice),

· musí nabízet dostatek prostoru pro materiály jako je papír, pastelky, nůžky

riods, each lasts for ninety minutes. The learners have three weeks to

· základní koncepce daltonského plánu,

· výpis učebnic, které jsou použity.

fulﬁl the requirements of their Dalton Plan work.

· zapojení daltonského plánu, práce ve třídách,

Na konci každého týdne se ročník scházel v kmenových třídách

Lessons according to the Dalton Plan took place on a daily basis.

· tvorba daltonských úkolů,

a hodnotil práci.

Assignments were discussed in the year groups. The assignment at ba-

So as to organise Dalton Plan work successfully, material needed

sic level had to be completed by all the learners. Other assignments

for Dalton Plan work of the four year groups is kept in locked cupbo-

· exkurze a návštěvy škol,

hodin. Každá skupina má denně daltonské bloky. Rodiče nadšeně pod-

focussed on deeper insight into certain topics and some assignments

ards in the corridor. During Dalton Plan periods learners have access

· Dalton jako výzva do budoucnosti.

porují učitele. Žáci se učí samostatně, škola se stala dobrodružstvím

focussed on various special interests of the learners who could choose

to the material and take it to their respective work areas in the cor-

which assignments they wanted to deal with.

ridor, classrooms or the school library. Learners collect their assign-

Exkurze a hospitace v hodinách jsou velmi významnou součástí

ments and the documentation of them in a special Dalton ﬁle. A con-

kurzu. Účastníci pozorují a studují hodiny učené podle daltonských

tent sheet helps the learners to get an overview of the activities they

principů na školách, kde byl daltonský plán zaveden. Učí se plánovat

have to complete within the three weeks and to budget their time.

a testují hodiny, v nichž je hlavním cílem použití daltonského plánu.

The assignments in the beginners’ groups were introduced with
pictorial stimuli.
Here are some main issues for these ﬁrst Dalton Plans:
- assignments must cater for the different ability groups and for different learner needs
- quantitative differention: what materials are available and which

· spolupráce a týmová práce,

a rodiče se více zapojili do práce školy.

Klusemannschule je součástí “Schulverbund Graz-West”, skupiny

the help of a partner, but also teachers are required to participate in

semestru a úspěšného předvedení projektu vybudovaném na dalton-

čtyř moderních středních škol a jednoho gymnázia. Nabízí všeobecné

marking assignments. Learners hand in their work in especially mar-

ském plánu obdrží účastníci certiﬁkát.

vzdělání speciﬁkace žákům ve věku 10–14 let. Vnitřní diferenciace

Koordinátory a lektory jsou Erika Hasenhüttle a ingrid Pearl.
Letos na podzim začal již třetí doškolovací kurz. Více informací

- does the material take all learner types into account

thermore results are often presented and discussed in regular lessons.

naleznete na stránkách www.phfraz.at nebo přímo kontaktujte

- are there tasks which the learners consider “fun” to do

Social Learning lessons enable students-teacher talks and help to im-

e.hasenhuettl@gmx.at

- can the learners work independently

prove the individual work as well as cooperation in class.

- what kind of course books are being used
At the end of each week the year groups met in their form group
rooms for a reﬂexion session.
Today all the teachers at Weiz II have introduced Dalton Plan principles into their course work. Each form has daily Dalton Plan units.
Parents enthusiastically support the teachers. The learners have ga-

KMS/BG/BRG KLUSEMANNSCHULE

Mohou také navštívit holandské daltonské školy. Po ukončení třetího

ted on posters or ﬁle cards, ticked off on their content sheets and fur-

- are there enough resources like paper, pencils, scissors

Kontatk: Ingrid Perl, VS Weiz II, Europa-Allee 5, 8160 Weiz.
ingrid.perl@aon.at

Learners are encouraged to check their results themselves or with

ked drawers in the corridor. Any progress of the learners is documen-

material still has to be designed

Dnes všichni učitelé ve Weiz II zapojili daltonské principy do svých

Three different questionnaires for students, parents and teachers

a týmová práce ve třídách napomáhá zvednout možnosti vzdělání
žáků na všech úrovních.
Studenti čtyř tříd třetího ročníku pracují podle daltonských principů již třetím rokem. Učitelé jednotlivých předmětů se spolu pravidelně setkávají a diskutují nejen o práci žáků, ale také společně vytváří

Daltonský plán v praxi na VS Weiz II, základní škole v Weiz

daltonské úkoly. Spolupráce mezi učiteli tak zmenšuje množství práce,

were developed to evaluate Dalton Plan work. The results turned out

Weiz II je jednou ze tří základních škol v malém průmyslovém

kterou by musel učitel udělat.

to be a valuable tool for reﬂection. For us teachers, it is obvious, that

městě Weiz (Štýrsko). Daltonský plán zde byl zaveden od roku 2000/01

Daltonské úkoly pro všechny předměty mají jednotnou podobu.

our learners have experienced a progress in self-organised learning

ve třech prvních třídách. Jedna ze skupin integrovala žáky se speciál-

Všechny úkoly obsahují úkoly jak ze základního, tak i z rozšiřujícího

through Dalton Plan work. They have developed more successful

ními potřebami.

učiva. Navíc jsou zde i úkoly, ze kterých mohou žáci volit buď podle

study skills and will be well prepared for further studies and an active role in social life.
KMS/BG/BRG

prve v němčině, RE a angličtině, později se přidal dějepis a výuka eko-

KLUSEMANNS-

Helena Parkhurstová navrhuje, abychom přeorganizovaly vyučovací hodiny a získali dostatek prostoru. V té době měl Weiz matema-

Každý týden probíhají tři výukové cykly založené na daltonském

rents are more integrated into the school system.

www.klusemann.at

tickou laboratoř, kterou nadšeně přijali jak učitel tak i žáci. Na konci

plnu, které trvají každá 90 minut. Na splnění daltonských úkolů mají

roku se k daltonské výuce přidali učitelé RE a dílen v prvních třech

žáci tři týdny.
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Haring,

svých potřeb, anebo zájmů. Práce na daltonských úkolech začala nej-

CHULE, Klusemannstraße 25, 8053 Graz, monika.haring@atanet.at,

ingrid.perl@aon.at.

Monika

v roce 1999.

ined in learner autonomy, school has become an adventure and paContact: Ingrid Perl, VS Weiz II, Europa-Allee 5, 8160 Weiz,

Contact:

Příprava zavedení daltonského plánu do každodenní výuky začala

logie (kombinace zeměpisu a biologie).

ročnících.
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Aby mohli žáci na daltonském úkolu pracovat, musí jim škola nabídnout dostatek materiálů. Materiály jsou zamčeny ve skříňkách na

vations at Dalton classes in Brno were the impuls for the realisation of

niekoľkými rokmi. Ich účasť na konferencii a pozorovaniach v dalton-

rests and abilities of each kid and choosing the most effective way to

Dalton plan methods at our schools.

ských triedach v Brne boli impulzom na realizáciu metód daltonského

support each and every student.

chodbách. Během práce na daltonu si mohou žáci tyto pomůcky vy-

Seminars were organized with the help of lecturers from Brno and

půjčit a odnést si je do pracovních míst na chodbách, do tříd nebo do

it has brought a lot of practical suggestions for direct realisation of

Semináre boli zorganizované s pomocou lektorov z Brna a prinie-

The school provides a wide range of special courses such as Lan-

školní knihovny. Vypracované úkoly se shromažďují v daltonských

Dalton education, mainly at the ﬁrst level of elementary schools. The

sol veľa praktických námetov na priamu realizáciu daltonského vyu-

guage laboratory, Music, Arts, Science, Computer studies among

portfoliích, list s obsahem pomáhá žákům uvědomit si, jakou práci

lecturers´work was at this time managed very well by Alexander Po-

čovania najmä na prvom stupni základnej školy. Lektorskú prácu so

others which are taught by well trained specialists.

v průběhu třech týdnů vykonali a mohli si dále rozvrhnout svou další

lák, Jana Matoušková, Daniela Hromádková and Vladimíra Kaňová.

47 učiteľmi tentokrát vynikajúco zvládli Alexander Polák, Jana Ma-

The signiﬁant day for gained knowledge expertise was June 1st,

práci.

plánu v našich školách.

toušková, Daniela Hromádková a Vladimíra Kaňová.

Specialized classes taught by professionals

Ideal educational equipment
In the Dalton School, there are special rooms with ﬁne facilities

Snažíme se, aby práce na úkolu byla primárně záležitostí jednotli-

2004, wen the ﬁrst level elementary pupils at Czechoslovak Army

Významným dňom pre overenie získaných poznatkov bol 1. jún

for each subject area such as gym, music class, art room, computer

vých žáků. Mohou však diskutovat se spolužákem, v hodinách je pří-

Street in Presov could participate at Dalton day on the day of their

2004. kedy sa žiaci prvého stupňa ZŠ na Ulici československej ar-

room and others, which give emphasis to the independent interac-

tomen učitel, který s úkolem také pomůže. Žáci odevzdávají práci do

holiday. The teachers from this school under the leadesrhip of Darina

mády v Prešove mohli na svoj sviatok zúčastniť daltonského dňa.

tion between faculty and students helping reinforce the effect of each

speciálně označených přihrádek na chodbách. Jakýkoliv postup žáků

Lacekova and Iveta Molcanova worked out the blocks for the indivi-

Učiteľky tejto školy pod vedením Dariny Lacekovej a Ivety Molčano-

class.

je zdokumentován na plakátech nebo kartičkách, nalepených na obsa-

dual pupils´work of the separate grades and they prepared the plea-

vej vypracovali bloky na samostatnú prácu pre žiakov jednotlivých

hový list jejich složky. Navíc se o jejich pokrocích na daltonských úko-

sant morning full of experiences and sectrets.The parents´presence

ročníkov a pripravili tak príjemné predpoludnie plné zážitkov a ta-

Children are motivated to make educational choices about their

lech diskutuje také v běžných hodinách. Výuka spolupráci umožňuje

has made the better atmosphere from the event.

jomstiev. Účasť rodičov umocnila atmosféru a celkový dojem z tohto

learning, using a wide variety of educational tools provided, accor-

podujatia.

ding to their own interests.

učitelům se studenty diskutovat a pomáhat jim zlepšit jak samostatnou

There is another meeting of teachers planned in November this

Free Play

year in Presov – meeting of enthusiasts, where the lecturers from Dal-

V novembri tohto roku je v Prešove plánované ďalšie stretnutie

Tři různé typy dotazníků rodičům, žákům a učitelům slouží k hod-

ton schools in Brno are going to be presented. The part of program

učiteľov – entuziastov, na ktorom budú lektorkami učiteľky dalton-

Carefully examining the interests of each age group, Dalton school

nocení práce na daltonských úkolech. Výsledky dotazníků prokázaly,

will also be Zuzana Birknerova´s performance – teacher from ele-

ských škôl z Brna. Do programu má byť zaradené aj vystúpenie uči-

provides a wide variety of topics and themes for Juvenile, Junior and

že mohou velmi dobře sloužit k reﬂexi práce. Nám učitelům je jasné, že

mentary school at Dumbierska Street with her practical experiences

teľky ZŠ na Ďumbierskej ulici v Prešove Zuzany Birknerovej s jej

Senior classes.

naši žáci pracovali na daltonech vlastním stylem. Podařilo se jim rozvi-

from Dalton principles usage at teacher´s practice.

praktickými skúsenosťami z uplatňovania daltonských princípov

práci, tak i jejich práci ve skupině.

nout si mnohem úspěšnější studijní návyky a připravili se nejen k dalšímu studiu ale i k aktivní roli ve společnosti.

v pedagogickej praxi. Týmto podujatím bude zároveň uzavreté prie-

ded, but even today there are many of them who are interested and

bežné vzdelávanie pedagógov, avšak už dnes ich prejavený záujem

tion, games that incorporate cooperation, building skills toward

KLUSEMANNS-

enthusiastic for alternative humanistic oriented conceptions of educa-

a zapálenie pre využívanie alternatívnych humanisticky orientova-

tion, what can evoke that the similar meetings on the Dalton plan will

ných koncepcií edukácie dávajú tušiť, že podobné stretnutia k dalton-

www.klusemann.at

be organized in a near future.

skému plánu sa v blízkej budúcnosti opäť uskutočnia.

Monika

Haring,

KMS/BG/BRG

Viera Onderčová, Edita Šimčíková

team

education
sports,

and

encompasses
developing

movement

motor

and

ball

educaskills.

Language Laboratory
Using original teaching materials based on Structure of Intellect

Je potešiteľné, že slovenská pedagogická verejnosť je otvorená

theory we challenge each student to develop intellectual indepen-

new ideas and eager to change the years´used educational procedu-

novým myšlienkam a ochotná meniť rokmi zaužívané edukačné po-

dence, creativity and curiosity and a sense of responsibility toward

res in favor for the pupils´personality development. It is strong need

stupy v prospech rozvoja osobností žiakov. Za naplnenie uvádzaných

others both within the School and in the community at large.

to express the sincere thanks to Association of Dalton schols in the

iniciatív patrí úprimné poďakovanie Asociácii daltonských škôl v Čes-

Music

Czech Republic as well as to the Director of Methodological and Peda-

kej republike a riaditeľovi Metodicko-pedagogického centra v Prešove

The Dalton School music curriculum encourages youngsters to de-

gogical Centre in Presov – Mr. Ivan Pavlov.

Ivanovi Pavlovovi.

velop a love and appreciation for music. Children learn about rhythm,
notation, style, and harmony through amusement and different music

In January 2004 there was organized extremely interesting semi-

performances.

Viera Onderčová, Edita Šimčíková

Physical Education

The Dalton Plan and its usage at basic school.
It was organized by the methodologists of Methodological and Pe-

Physical

It is enjoyable that the Slovak pedagogic publicity is open to the

Dalton in Slovakia
nar at the Methodological and Pedagogical Centre in Presov called

Garden Play

By this event the continuing education of teachers´will be conclu-

CHULE, Klusemannstraße 25, 8053 Graz, monika.haring@atanet.at,

Kontakt:

Projects

The Dalton School curriculum is designed to help develop the chil-

Dalton na Slovensku

Dalton School Nagoya, Dalton School Tokyo
Takayasu Ito, Hitoshi Umeda

dren's physical strength, motion as well as the human skills needed to

dagogical Centre in Presov Viera Ondercova and Edita Simcikova in

V januári 2004 sa v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove

cooperation with the headmasters of Dalton schools in Brno, The

uskutočnil mimoriadne zaujímavý seminár pod názvom Dalton-

Czech Republic.There were present 38 teachers from Slovakia who

ský plán a jeho využitie v základnej škole. Zorganizovali ho meto-

Workshop Summary – Dalton Conference, Brno 2004

Using different educational materials, through different activities

were introduced into the issue by renowned Dutch lecturers Roel

dičky Metodicko-pedagogického centra v Prešove Viera Onderčová

Unique education, reinforcing abilities of each and every student

which involve a combination of skills that include expression, explo-

Rohner and Hans Wenke. Both of them are the excellent experts for

a Edita Šimčíková v spolupráci s riaditeľmi daltonských škôl v Brne,

In all classes including the free play children are presented with op-

ration and imagination we help children to feel the joy and delight of

the theoretical as well as the practical implementing of Dalton educa-

Česká republika. Podujatia sa zúčastnilo 38 učiteľov zo Slovenska,

portunities to make educational choices about their learning and in

creating.

tion speciﬁcs.Their funded presentations were accepted by the parti-

ktorých do problematiky zasväcovali aj renomovaní holandskí lek-

the process discover how to identify their interests and take responsi-

cipants with a great enthusiasm. The introductory seminars also ope-

tori Roel Rőhner a Hans Wenke. Obaja páni sú skvelými odborní-

bility for pursuing them

ned the continuing education od pedagogists who have expressed

kmi na teoretické i praktické implementovanie špecifík daltonského

Small groups learning

English

their interest about the self-education and gaining the practical ex-

vzdelávania. Ich fundované prezentácie prijali účastníci s nadšením.

The Dalton School is committed to providing an education of ex-

Dalton's Language Program focuses on developing the sense of En-

periences from the non-traditional pedagogic conception. The basic

Tento vstupný seminár zároveň otvoril priebežné vzdelávanie peda-

cellence that meets each students’ needs within a common curricular

glish language and internationalism in children as they communicate

principles of Dalton plan – freedom, independency and cooperation

gógov, ktorí prejavili záujem o sebavzdelávanie a získavanie prak-

framework, organizing the classes with the ideal number of students

with the foreign teachers

– inﬂuenced the teachers from the ﬁrst level of elementary schools in

tických skúseností z netradičnej pedagogickej koncepcie. Základné

and using the Plural Duties and Responsibilities System. Classroom

Presov several years ago. Their presence at the conference and obser-

princípy daltonského plánu – sloboda, samostatnosť a spolupráca

teacher serves as a coach and counselor, helping to guide and advise

– oslovili učiteľky prvého stupňa základných škôl v Prešove už pred

students throughout their Dalton years taking into account the inte-
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be a successful part of the group
Arts

Through different ﬁeld trips the children gain an unforgettable experience, which involves all ﬁve senses.
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Work time

September

The Dalton School curriculum includes reading and math training

Sweet potatoes party

dětí, během různých her se děti učí spolupracovat, učí se týmové práci

Junior class grows the sweet potatoes in the ﬁeld near the playg-

a rozvíjí si motoriku.

in a friendly game atmosphere, which helps reinforce the children’s
abilities for understanding and self-expression.
Science
Through various experiments and construction activities children

round. In autumn we make a potato party to celebrate the raised
crop.

Výuka tělesné výchovy se zaměřuje na rozvoj tělesné zdatnosti

Jazyková laboratoř využívá originální materiály vycházející z teorie
strukturované inteligence. Cílem je vybudovat u každého studenta vě-

October

domí nezávislosti, rozvinout jeho kreativitu, zvídavost a pocit zodpo-

learn to explore and observe, develop their scientiﬁc investigation

Sport event

vědnosti nejen vůči škole, ale i vůči společnosti.

skills and get interested in research and science.

On a lovely October day the First Program Sport event was held.

Computer
Technology is integrated into all aspects of the program. Dalton

Each age group presented the unique games and performances
based on a theme.

School provides a computer for every student, stimulating children’s

Halloween

interest toward computers in the process of games and amusement.

Rozličné pomůcky a aktivity, které využívají více dovedností, vedou
žáky ve výtvarné a hudební výchově k vyjádření pocitů, k výzkumu
a imaginaci a umožňují žákům prožít radost z tvoření.
Základní vzdělávací program školy zahrnuje výuku čtení, počtů

February

i psaní. Kurzy probíhají v přátelské atmosféře. Nenásilnou formou se

Writing

Culture Festival

děti učí rozumět všemu a nebát se vyjádřit, co jim jejich bohatá imagi-

Children learn to express their rich imagination while drawing

During the culture festival, each class from Juvenile to Senior pre-

nace nabízí. Výuka vědy probíhá v rámci různých experimentů a kon-

sented the original drama and musical performance based on the the-

strukcí. Děti se učí zkoumat a pozorovat, tím se rozvíjí jejich vědní do-

mes studied at school.

vednosti a navíc se zvýší i jejich zájem o vědu a výzkum.

and writing.
After-School Program
There are various extracurricular activities such as soccer, gym-

Výuka počítačové gramotnosti je součástícelého vyučovacího pro-

nastics, science, marshal arts among others.
10 am Morning gathering
The expectations towards the coming activities of the day rise as

gramu. Daltonská škola poskytuje všem studentům počítač, různými

Dalton School Nagoya, Dalton School Tokyo
Takayasu Ito, Hitoshi Umeda

hrámi a zábavnými programy navíc povzbuzujezájem studenta o tuto
formu komunikace.

children negotiate the rich and multi-faceted curriculum with the
class teacher.
Children also increase their communication and presentation
skills, while making their own reports.

Shrnutí semináře – Daltonská konference, Brno 2004

Denní program školy je založen na pevně stanoveném časovém roz-

Soukromou školu Dalton School Nagoya založila paní Marion Ple-

pisu. Pravidelné „ranní shromáždění žáků školy“ v 10:00 hod pomáhá

xico ve spolupráci s New York Dalton School. Škola nabízí dětem roz-

děti motivovat: od učitele se dozvědí, jak bohatý a různý program je

10.30 am Garden Play

šiřující vzdělání, které probíhá i po skončení denního školního vyu-

ten den čeká. Prezentují zde také výsledky své práce, čímž se rozšiřují

Children have a lot of fun moving and playing at the outdoor playg-

čování.

jejich komunikační a prezentační dovednosti.

round and in gym. In addition, children play organized sports and
work on gymnastics units.

Daltonské školy jsou v Japonsku velmi oblíbené, například tato

Od 10:30 hod probíhá „hra v zahradě“. Při ní se děti účastní

škola v Nagoji má na přijetí čekací listinu. Jejím posláním je poskyt-

různých druhů aktivit, ať už sportovních her nebo cvičení na gym-

11.20 Language Laboratory

nout výjimečné vzdělání, které je přizpůsobeno všem typům studentů

nastickém nářadí. Jazyková laboratoř od 11:20 hod děti přeorientuje

Thinking about different subjects builds on the children's existing

v rámci běžného kurikula. Snahou školy je sestavit třídy s ideálním po-

od pohybu k myšlení: díky různým zaměstnáním,využívajícím volbu

knowledge and rich linguistic experience, develops the skills of analy-

čtem studentů a ti přebírají zodpovědnost za plnění svých povinností.

možnosti řešení, analýzu nebo spojování, rozšiřují své jazykové zna-

zing, matching and decision making.

Učitel se stává průvodcem a poradcem žáků, pomáhá jimpři výuce,

losti a dovednosti.

12.00 Lunch Time

všímá si jejich zájmů a schopností a hledá nejlepší možný způsob, jak

Lunch is provided by school or brought from home.

jejich předpoklady využít. Ve všech hodinách si mohou děti hravou

While having a meal, children learn table manners and develop

formou volit z různých aktivit, poznávají své zájmy a učí se převzít zod-

the feeling of thankfulness.

povědnost při jejich pěstování.

13.00 Free Play

Po obědě od 13.00 hod přichází čas „volného hraní“.V této době
děti samy rozhodnou, jaké činnosti se budou věnovat.
Vzhledem k tomu, že učitelé pečlivě studují jak jednotlivého žáka,
tak celou skupinu, mohou žákům pomoci, aby se z nich stali aktivní
a nezávislí studenti.

Having the personal interests and goals, each child is motivated to

Všechny předměty se vyučují ve specializovaných třídách s výbor-

make educational choices about their free play time. While teachers

ným vybavením. Tělocvična, hudebna, učebna výtvarné výchovy, po-

V průběhu školního roku se ve školní komunitě odehrává několik

recognize each and every student they encourage children to become

čítačová laboratoř a další místnosti pomáhají budovat úzký vztah mezi

akcí, které jsou pevnou součástí školního kurikula. Například Den ve

active and independent learners.

školou a studenty a zvyšují učební výsledky z každé hodiny.

zvířecí vesnici,Tanabata festival, výlet, svátek Halloween, kulturní fes-

May

Škola nabízí mnoho programů např. v jazykové laboratoři, hudební

tival, kde žáci z jednotlivých ročníků hrají a předvádí své dovednosti

Spring excursion

výchovu, výtvarnou výchovu, vědy a výuku počítačů. Všechny před-

ve vlastních hrách či hudebních číslech, které skládali během školní

June

měty učí vyškolení specialisté.

docházky.

One day at the animal village
On the day of this community event, which is always by all accounts a great success, First Program playground becomes the animal village.

Možnost volby toho, co se děti budou učit, zvyšuje jejich motivaci,
navíc mohou k práci použít velmi mnoho pomůcek podle vlastního výběru.

Daltonská škola v Nagoji stále úzce spolupracuje s New York Dalton
School. Je také členem Dalton International a zástupci školy se pravi-

Pečlivé studium a rozbor zájmů jednotlivých skupin studentů

delně účastní různých akcí konaných touto organizací. Na 8. meziná-

July

umožňuje daltonskému systému nabídnout širokou paletu témat a ak-

rodní konferenci Dalton International v Brně v květnu 2004 vystoupili

Tanabata Festival

tivit pro jednotlivé věkové skupiny žáků od nejmladších po nestarší.

pánové Takayasu Ito a Hitoshi Umeda s podnětným seminářem.

Field trip

Základní metodou vyučování je vytváření projektů.

Více informací naleznete na stránkách školy:
www.dalton-school.ed.jp/nagoya
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BRNO-UTRECHT Educational Project
Dalton International
CERNEDA-Cernet Dalton Branch
Association of Czech Dalton Schools

Organized in 2004 and 2005
» International Conferences in Brno/lectures and workshops/educators from Holland, Austria,
Northern Ireland, Hungary, Slovakia, Germany, Norway, Japan, China, Australia, USA
» International Conference in Prešov
» International Conferences in Vienna
» International Conference in Gyor
» Practical wokshops/lectures for Czech and Slovak Teachers

Brno Pilot Schools:
ZŠ a MŠ Husova, ZŠ a MŠ Chalabalova, ZŠ a MŠ Křídlovická

Brno Secondary Schools Working in Educational Project BRNO-UTRECHT:
Gymnázium Slovanské náměstí, Gymnázium Křenová

List of Schools Applying Dalton Elements in Brno:
ZŠ Antonínská, ZŠ Bzenecká, ZŠ Horácké náměstí, ZŠ Jana Babáka, ZŠ Masárova,
ZŠ Mutěnická, ZŠ Přemyslovo náměstí, ZŠ Staňkova, ZŠ Žebětín, MŠ Neklež Brno, etc.

in the Czech Republic:
ZŠ Rájec-Jestřebí, ZŠ Benešova Třebíč, ZŠ Leandra Čecha Nové město na Moravě,
ZŠ Komenského Hustopeče, ZŠ Liptál, ZŠ Na sadech Třeboň,
Gymnázium 28.října Břeclav, MŠ Smolkova Praha, etc.

Cooperating Universities and Educational Institutions In Europe:
Baden, Banská Bystrica, Brno, Pardubice, Prešov, Leeds, Linz, Portadown, Utrecht, Vienna, etc.

www.daltoninternational.org
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