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The activities of Czech Dalton
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Dalton
Foto: D

alton In

Interna

tional

Partnerství

sám so
be

Brno-Leeds,

2006

ternatio

nal

Foto: Dalton

Internationa

l

, 2005

Gyerszemere

n Internatio

Foto: Dalto

nal

Hans Wenk
e s uciteli
ZS a MS
Chalabalova
Foto: Dalto

n Internat

ional

10. mezináro
dní daltonsk
á
konference,
Brno, 2006
Foto: Dalton

Internationa

l

2005
ry School,
e
im
r
P
n
o
Millingt

nal

n Internatio

Foto: Dalto

The Czech Dalton Assosication regularly
cooperates with schools inside and
outside Brno. The following Brno
schools oﬁcially declare their dalton
membership to the Educational department of city of
Brno: Antonínská, Bzenecká, Horácké square, Husova,
Chalabalova, Jana Babáka, Křídlovická, Křivánkovo square,
Masárova, Milénova, Přemyslovo square, Staňkova.
Besides these schools there are other schools that send
their representatives to the autumn training and also to
the spring international workshop. The schools apply the
factors of Dalton system. The regular Dalton workshops
are open for all pedagogical trends. Their programme
always corresponds to the current trends in Czech and
European school system. The autoevaluation was the
topic at the last workshop. Dalton schools considerably
cooperate with faculties inside and outside Brno. Let me
thank Karel Rýdl, Pavel Brebera, Milan Pol and many others
who help to integrate the dynamic Dalton practice in the
set academic background. Special thanks to the Dutch
experts Roel Roehner and Hans Wenke.
The activity of Slovakian colleagues was the noticable trend
at Dalton meetings in 2006. More than 100 pedagogues
visited the Dalton training in 2006 which took place in
Brno. The Austrian and Hungarian schools and institutions
became the stable international partners.
I would like to thank my colleague Jurgen Peters from the
Europa Schule in Wien for the persistent organization of
the well-known meetings for the colleagues from Austria,
Hungary, Slovakia and Czech. The pedagogues from Brno
direct courses in schools in Austria, Hungary and Slovakia
within the Central European program QUALITY which is
operated from Wien.
The Czech Educational Inspectorate appreciates the
evaluation of schools and the short-term attachment
of Czech teachers at Dutch schools. More than 550
colleagues visited Utrecht thanks to many people from the
Town Hall in Utrecht and Jana Šancová from the Town Hall
in Brno, Roel Roehner and Hans Marcelis (the coordinators
of the Brno-Utrecht project). The delegations from the
cooperating towns Utrecht, Leeds and Stuttgart regularly
visit Brno Dalton schools. There is a strong association
with the school in Portadown in Northern Ireland (thank
you mr. Derek Holden).
The association published the third Dalton textbook.
Miloš Šifalda, a member of the South Moravian region
council, looks after the international contacts and school
projects and also propagates school system. The directors
and teachers from Dalton schools cooperated on the
methodical part and the translation of the textbook
written by Roel Roehner and Hans Wenke. The textbooks
are not used only at Brno schools but also at faculties
in Brno, Prague and Pardubice. The next material is the
edition of the fourth issue of the DALTON INTERNATIONAL
MAGAZINE. This magazine is published in Brno and sent
to ten countries. It markedly heightens awareness about
Czech school system abroad and it enables a realistic
contact with the world for the Brno colleagues. The
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partners of the association are schools in New York,
Sydney, Tokio, Nagoya and Moscow.
The tenth international Dalton conference was held in
Brno thanks to the assistance of the Educational and
Foreign Relations Departments of city of Brno and the
Sotuh Moravian Authority. Almost 300 pedagogues
took part in it and there were 35 guests from abroad,
including the cooperating schools. The practical
courses were appreciated by creative teachers. A lot of
Czech pedagogues speak German or English at these
courses which can be characteristic as a signiﬁcant
secondary outcome of all international contacts of Dalton
education.

Aktivity Asociace českých
daltonských škol
Vladimír Moškvan
Prezident Asociace českých daltonských škol
Asociace českých daltonských škol pravidelně spolupracuje
s brněnskými i mimobrněnskými školami. Následující
brněnské školy oﬁciálně deklarují svoji daltonskou příslušnost
také Odboru školství MMB: Antonínská, Bzenecká, Horácké
náměstí, Husova, Chalabalova, Jana Babáka, Křídlovická,
Křivánkovo náměstí, Masárova, Milénova, Přemyslovo
náměstí, Staňkova. Kromě této skupiny škol existují desitky
jiných škol, které vysílají své reprezentanty na podzimní
školení i jarní mezinárodní konferenci a ústrojně využívají
prvky daltonského plánu. Pravidelné daltonské konference
jsou otevřené všem pedagogickým proudům, jejich program
vždy rezonuje s aktuálními trendy v našem i evropském
školství. Na posledním setkání to bylo například téma
autoevaluace školy. Daltonské školy se výrazně opírají
o spoluprácí s brněnskými i mimobrněnskými fakultami.
Dovolte mi, abych poděkoval Karlu Rýdlovi, Pavlu Breberovi,
Milanu Polovi a mnoha dalším, kteří pomáhají zakotvit
dynamickou daltonskou praxi v pevném akademickém
zázemí. Speciální díky patří Roelovi Roehnerovi a Hansovi
Wenkemu.
Výrazným trendem daltonských setkání v roce 2006 byla
aktivita kolegů ze Slovenska. Více než 100 pedagogů
navštívilo brněnský daltonský výcvik v roce 2006. Stabilními
mezinárodními partnery se staly školy a instituce v Rakousku
a Maďarsku.
Mé poděkování směřuje ke kolegovi Jurgenovi Petersovi
z Europa Schule ve Vídni za neúnavné organizování
oblíbených pracovních setkání kolegů z Rakouska, Maďarska,
Slovenska a Česka. V rámci středoevropského programu
KVALITA řízeného z Vídně brněnští pedagogové vedou
semináře ve školách v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku.
Pokračuje také úspěšná komunikace s ČŠI, hlavním tématem
je evaluace škol a stáže českých učitelů na holandských
školách, které inspekce velmi pozitivně hodnotí. Do
Utrechtu vyjelo více než 550 kolegů díky péči a podpoře
mnohých z Radnice Utrecht a Jany Šancové z Radnice
Brno, Roela Roehnera a Hanse Marcelise (koordinátoři
projektu Brno-Utrecht). Brněnské daltonské školy jsou
pravidelně navštěvovány delegacemi z partnerských měst
Utrecht, Leeds a Stuttgart. Pevné spojení existuje také se
školou v severoirském městě Portadown (díky pane Dereku
Holdene).
Asociace vydala již třetí daltonskou učebnici. Miloš Šifalda
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(člen Rady Jihomoravského kraje), který dlouhodobě pečuje
o mezinárodní kontakty a školské projekty a je členem
řídícího výboru, má nemalé zásluhy na propagaci školství.
Na překladu učebnic se podíleli a metodickou část lektorovali
ředitelé a učitelé daltonských škol. Knihy Roela Roehnera
a Hanse Wenkeho se používají nejen na brněnských školách,
ale i na fakultách v Brně, Praze a Pardubicích. Dalším
konkrétním materiálem je vydání čtvrtého čísla časopisu
DALTON INTERNATIONAL MAGAZINE. Časopis je vydáván
v Brně a rozesílán do deseti zemí. Výrazně zvyšuje povědomí
o českém školství ve světě a umožňuje brněnským kolegům
živý kontakt se světem. Partnery Asociace jsou také školy ve
městech New York, Sydney, Tokio, Nagoya a Moskva.
V Brně se konala 10. Mezinárodní konference za podpory
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Odboru
zahraničních vztahů MMB a Úřadu Jihomoravského kraje.
Zúčastnilo se jí témeř 300 pedagogů, ze zahraničí přijelo
35 hostů včetně partnerských škol. Praktické semináře
oslovily tvořivé učitele. Je velmi potěšitelné, že mnoho našich
pedagogů komunikuje na seminářích v němčině a angličtině,
což lze charakterizovat jako významný „vedlejší efekt“ všech
mezinárodních kontaktů daltonského vzdělávání.

The inﬂuence of our
education on the new
generation
Roel Röhner
president of Dalton International

A new generation of pupils entered your classroom.
I don’t mean that a new group of students walked in after
summer holidays.
We must realize that we have to deal with an complete
diﬀerent kind of learners.
For them is learning just playing and they consider school
as a meeting place with their mates, rather than a learning
place. They are looking for ‘fun’ and ‘kicks’.
This new generation is called the E – generation, they use
the mouse and the joystick like we use the pencil and
ballpoint.
They use the remote control to switch between diﬀerent
kind of interesting topics without any problem because
they have the skill of ‘multi scanning’, the skill to adapt
much information from diﬀerent sources at one time.
Teachers complain about this and tell each other that
students nowadays have only a short attention.
The new generation educate themselves with Sesame
Street, Play Station and “The Age of Empire”.
They write an SMS in a compressed language instead of
writing an exquisite letter.
They are used to have intensive conversation by using
’chat rooms’.
By the way, they are able to do a lot of these things at one
time. This attitude is called the skill of ‘multi tasking’.
But teachers mostly prefer to complain about this
demonstration of non concentration instead of recognizing
new capabilities of the multi tasking.
The new generation has a new style of learning but in
many situations the teachers stick to the good old style of
selling their intellectual products. It has been proved to be
a good style of teaching in last century so it must be good
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for this century too.
In Dalton we promote the development of self reliance.
Stimulating to work independently means that we stick
closer to the students needs and that they learn to search
for solutions themselves. We want them to be active and
it is a nice coincidence that students have that same
feeling.
They learn to help each other and to learn from each
other.
They learn to take responsibilities.
They learn to formulate real questions.
The new generation of students doesn’t want to sit down
and listen to the verbal violence of the teachers.
They want to try themselves. They want to be active
learners and hate to be forced in the role of silent
audience.
Teachers have to discover the diﬀerent learning styles of
students.
Since Howard Gardner showed us the bigger spectrum
of the intelligence, teachers must focus on the diﬀerent
intelligences as one of the aspects of diﬀerentiation.
And because the verbal linguistic intelligence is the
priority of a minority, the teacher has to use more
teaching aids than only verbal instruction.
Verbal instruction has only value and is eﬀective when it
is short.
Very important is the ‘block period’ or delayed attention.
Teachers must learn to step back direct after instruction,
instead of walking around to give individual help.
The eﬀect of this strategy is that students will not listen to
the instruction and wait for the individual help.
Students must develop the skills of personalized learning.
Criteria for personalized learning ﬁnd their fundament in
the basic educational needs.
1. Children must have the feeling to be safe and
respected.
It was Helen Parkhurst who wrote in her publications
exactly the same. Teachers must be more creative than
oﬀering the ‘One size ﬁts all’ model and have to be ﬂexible
in using diﬀerent learning models.
2. Children must have the feeling to be competent.
In Dalton we stimulate the development of responsibilities.
We are mostly under-estimating the potential of the new
generation of students.
3. Children must have the feeling to be independent.
Dalton gives children the chance to develop their self
reliance. Teachers must stimulate the independent
learning. They are not always the leader of a process, but
in many cases the coach.
It is important to realize that students have diﬀerent
learning styles. Give them the chance to match with their
best way of learning.
When the basic needs for education are fulﬁlled we reach
the level of other conditions for personalized learning :
a clear organization / class management , structured cooperation between students and organizing diﬀerentiation
in content and instructional design.
May I invite you to read chapter 2 of ‘Hallo Dalton’ , you
can ﬁnd there more about this topic and also concrete
material to adapt a new way of teaching and learning.
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generaci
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po třídě, aby mohli poskytnout individuální pomoc.
Výsledným efektem této strategie je, že studenti neposlouchají
instrukce a čekají na individuální pomoc.

Roel Röhner
prezident Dalton International

Nová generace žáků vstoupila do vašich tříd.
Nemám na mysli, že nová skupina studentů vstoupila po
letních prázdninách.
Musíme si uvědomit, že si musíme vědět rady s úplně jiným
typem žáků.
Pro ně je učení pouze hrou a školu považují za místo, kde
se setkávají se svými kamarády, spíše než za místo, kde se
mohou vzdělávat. Oni hledají “srandu” a “vzrůšo”. *)
Tato nová generace je nazývaná E – generací. Používají myš
a joystick tak, jako my používáme tužku a propisku.
Používají dálkový ovladač k přepínání mezi různými
zajímavými tématy, které jsou právě na programu, bez
sebemenšího problému, neboť jsou schopni zpracovat
více informací z různých zdrojů v tutéž chvíli (tzv. ‘multi
scanning’).
Učitelé si na toto stěžují a sdílí názor, že v dnešní době
studenti nejsou schopni se soustředit delší dobu.
Nová generace se vzdělává sama pomocí Sesame Street, play
stationu a “The Age of Empire”.
Napíší textovu zprávu v heslech místo vytříbeného dopisu.
Jsou zvyklí intenzivně konverzovat “po chatu”.
Mimochodem, jsou schopni dělat mnoho takovýchto věcí
v jednu chvíli. Tento přístup je nazýván “multi tasking”.
Ale učitelé si raději na tuto ukázku neúplné koncentrace
stěžují místo toho, aby rozpoznali novou schopnost řešení
více úkolů najednou.
Tato nová generace má nový styl učení, ale učitelé v mnoha
situacích zůstávají u dobrých starých metod výuky. Bylo přeci
prokázáno, že jejich metody byly dobré v minulém století, tak
v tomto století musejí být dobré také.
V Daltonu podporujeme rozvoj důvěry v sebe samého.
Podporování samostatné práce znamená, že ctíme
studentovy potřeby a že studenti se sami učí hledat řešení.
Chceme, aby studenti byli aktivní a je to příjemná náhoda, že
studenti jsou stejného názoru.
Studenti se učí pomáhat jeden druhému a jeden od druhého
se učí.
Učí se přebírat zodpovědnost.
Učí se formulovat skutečné dotazy.
Nová generace studentů nechce sedět a poslouchat slovnímu
“násilí” učitelů.
Chtějí to vyzkoušet sami. Chtějí být aktivními studenty
a nenávidí být nuceni do role tichého a pasivního
obecenstva.
Učitelé musí objevit rozdílné učební styly studentů.
Od té doby, co nám Howard Gardner ukázal větší rozsah
inteligence, se učitelé musí soustředit na různé úrovně
inteligence jako na jeden z aspektů rozdílnosti.
A protože verbální lingvistická inteligence je prioritou
menšiny, učitel musí používat více učebních pomůcek než
jen verbální instrukce.
Verbální instrukce jsou hodnotné jen tehdy, pokud jsou
krátké.
Velmi důležitá je odložená pozornost. Učitelé se musí naučit
udělat krok zpět ihned po vyslovení instrukcí místo chození

Studenti musí rozvíjet schopnost osobního učení.
Kritéria osobního učení mají své základy v základních
vzdělávacích potřebách.
1. Děti musí mít pocit bezpečí a respektu.
Byla to Helen Parkhurstová, která ve svých publikacích
napsala úplně to stejné. Učitelé musí být více vynalézaví než
jen nabízet model “jedna velikost padne každému” a musí
být více přizpůsobiví k používání různých učebních metod.
2. Děti musí mít pocit schopnosti, šikovnosti.
V Daltonu podporujeme rozvoj zodpovědnosti. Většinou
podceňujeme potenciál studentů nové generace.
3. Děti musí mít pocit nezávislosti.
Dalton dává dětem příležitost rozvíjet jejich důvěru v sebe.
Učitelé musí podporovat samostatné učení. Nejsou vždy
vůdci procesu, ale mnohokrát instruktory.
Je důležité si uvědomit, že studenti mají různé učební styly.
Dejme jim příležitost, aby se sladili s tím nejlepším způsobem
učení.
Až budou naplněny základní potřeby vzdělávání, dosáhneme
úrovně jiných podmínek pro osobní učení: jasná organizace/
správa třídy, strukturovaná kooperace mezi studenty
a oraganizace rozdílnosti v obsahu a podávání instrukcí.
Rád bych vás vyzval k přečtení druhé kapitoly v knize “Hallo
Dalton”. Naleznete zde více informací k tomuto tématu
a také konkrétní materiál, jak se přizpůsobit novému
způsobu výuky a učení.
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LEARNING STYLES AND STRATEGIES

LEARNING STYLES AND STRATEGIES

1. ACTIVE AND REFLECTIVE LEARNERS

3. VISUAL AND VERBAL LEARNERS

ACTIVE LEARNERS
Active learners tend to retain and understand information
best by doing something active with it: discussing or
applying it or explaining it to others.

REFLECTIVE LEARNERS
Reﬂective learners prefer to think about it quietly ﬁrst.

‘Let’s try it out and see how it works’

‘Let’s think about it ﬁrst’

Tend to like group work.

Prefer working alone.

Sitting through lectures without getting to do anything physical but take notes is hard for both learning types, but
particularly hard for active learners.
Everybody is active sometimes and reﬂecting sometimes. Your preference for one category or the other may be strong,
moderate or mild. A balance of the two is desirable. If you always act before reﬂecting you can jump into things prematurely
and get into trouble, while you spend too much time reﬂecting you may never get anything done.
HOW CAN ACTIVE LEARNERS
HELP THEMSELVES
If you are an active learner in a class that allows little or
no class time for discussion or problem solving activities,
you should try to compensate for these lacks when you
study. Study in a group in which the members take
turns in explaining diﬀerent topics to each other. Work
with others to guess what you will be asked on the
next test and ﬁgure out how you will answer. You will
always retain information better if you ﬁnd ways to do
something with it.

HOW CAN REFLECTIVE LEARNERS
HELP THEMSELVES
If you are a reﬂective learner in a class that allows little
or no class time for thinking about new information,
you should try to compensate for this lack when you
study. Don’t simply read or memorize the material.
Stop periodically to review what you have read and
think of possible questions or applications. You might
ﬁnd it helpful to write short summaries of readings or
class notes in your own words. Doing so may take extra
time but will enable you to retain the material more
eﬀectively.

2. SENSING AND INTUITIVE LEARNERS
INTUITIVE LEARNERS
Intuitive learners often prefer discovering possibilities
and relationships, and they like innovation.
Intuitors may be better at grasping new concepts and are
often more comfortable tahn sensors with abstractions
and mathematical formulations. They work faster and
are more innovative.
They dislike courses that involve a lot of memorization
and routine calculations.

Everybody is sensing sometimes and intuitive sometimes. To be eﬀective as a learner and a problem solver, you need to be
able to function both ways.
If you overemphasize intuition you may miss important details or make careless mistakes in calculations.
If you overemphasize sensing, you may rely too much on memorization and familiar methods and not concentrate enough
on understanding and innovative thinking.
HOW CAN SENSING LEARNERS
HELP THEMSELVES
Sensors remember and understand information best if
they can see how it connects to the real world. In a class
where most of the material is abstract, you may have
diﬃculties. Ask your teacher for speciﬁc examples of
concepts and procedures and ﬁnd out how the concepts
apply in practice. If the teacher doesn’t provide enough
speciﬁcs, try to ﬁnd te answers by brainstorm with
classmates.

2007

VERBAL LEARNERS
Verbal lerners get more out of words, written and
spoken explanations.
Most of the educational design, the whole class teaching
and much verbal instruction is only good for this group.

Everyone learns more when information is presented both visually and verbally.
In most college classes very little visual information is presented. Students mainly listen to lectures and read material
written on a chalkboard and in textbooks or hadouts.
Good learners are capable of processing information presented either visually or verbally.
HOW CAN VISUAL LEARNERS
HELP THEMSELVES
Try to ﬁnd diagrams, sketches, schematics, photographs,
ﬂow charts or any other representation.
Ask your instructor consult reference books, and see
if any videotapes or CD-ROM displays of the course
material are available. Prepare a concept map/ scedule
by listening key points, enclosing them in boxes or
circles, and drawing lines with arrows between concepts
to show connections. Colour-code your notes with
a highlighter so that everything relating to one topic is
the same colour.

HOW CAN VERBAL LEARNERS
HELP THEMSELVES
Write summaries or outlines of the course material in
your own words. Working in groups can be particularly
eﬀective : you gain understanding of material by hearing
classmates’ explanations. But you learn even more when
you do the explanation yourself.

LEARNING STYLES AND STRATEGIES
4. SEQUENTIAL AND GLOBAL LEARNERS

LEARNING STYLES AND STRATEGIES

SENSING LEARNERS
Sensing learners tend to like learning facts and like
solving problems by well-established methods and they
dislike complications and surprises.
Sensors tend to be patient with details and good at
memorizing facts and doing laboratory work. They are
more practicaland careful.
They don’t like courses that have no apparent connection
to the real world.

VISUAL LEARNERS
Visual learners remeber best what they see : pictures,
diagrams, time-lines, ﬁlms and demonstrations.
Most people are visual lerners. This group do not get
nearly as much as they would if more visual presentation
were used in the class

M A G A Z I N

HOW CAN INTUITIVE LEARNERS
HELP THEMSELVES
If you are an intuitor and you happen to be in a class that
deals primarely with memorization and rote substitution
in formulas, you may have trouble with boredom. Ask
your teacher for interpretations or theories that link the
facts, or try to ﬁnd the connections yourself. You can fail
in tests because you are impatient with details and don’t
like repetition. Read the whole question ﬁrst.

SEQUENTIAL LEARNERS
Sequential learners tend to gain understanding in
linear steps, with each step following logically from the
previous one.

GLOBAL LEARNERS
Global learners tend to learn in large jumps, absorbing
material almost randomly without seeing connections,
and suddenly ‘getting it’ .

Sequential learners tend to follow logical stepwise paths
in ﬁnding solutions.

Global learners may be able to solve complex problems
quickly or put things together in novel ways once
they have grasped the big picture, but they may have
diﬃculty explaining how they did it.

Many people who read this description may conclude incorrectly that they are global, since everyone has experienced
bewilderment followed by a sudden ﬂash of understanding. What makes you global or not is what happens before the
light bulb goes on !
Sequential learners may not fully understand the material but they can nevertheless do something with it since the pieces
they have absorbed are logically connected.
Strongly global learners who lack good sequential thinking abilities, on the other hand, may have serious diﬃculties until
they have the big picture. Even after they have it, they may be fuzzy about the details of the subject, while sequential
learners may know a lot about speciﬁc aspects of a subject but may have trouble relating them to diﬀerent aspects of the
same subject or to diﬀerent subjects.
HOW CAN SEQUENTIAL LEARNERS
HELP THEMSELVES
You need all steps in sequence, ask the teacher to ﬁll
the skipped steps or ﬁll them yourself. Take the time to
outline the material in logical order. Try to strengthen
your global thinking skills by relating each new topic
by former ones. The more you can do, the deeper the
understanding

HOW CAN GLOBAL LEARNERS
HELP THEMSELVES
You need the big picture before you can master the
details. Try to skim through the entire chapter to get an
overview.
Instead of spending a short time on every subject every
night it is more useful for you to take large blocks at
once. Try to relate to things you already know.
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UČEBNÍ STYLY A STRATEGIE

UČEBNÍ STYLY A STRATEGIE

1. AKTIVNÍ A HLOUBAVÍ ŽÁCI

3. VIZUÁLNÍ A SLOVNÍ ŽÁCI

Aktivní žáci
Aktivní žáci obvykle udrží a porozumí informaci nejlépe
tak, že s ní dělají něco aktivního: diskutují nebo ji aplikují
nebo ji vysvětlují ostatním.

Hloubaví žáci
Hloubaví žáci upřednostňují promyšlení si nejprve věci
v klidu.

„Pojďme to zkusit a uvidíme jak to bude fungovat“.

„Pojďme si to nejprve promyslet“.

Obvykle mají rádi práci ve skupinách.

Upřednostňují samostatnou práci.

Sedět na přednášce bez nedělání ničeho fyzického mimo psaní poznámek je obtížné pro oba učební styly, ale obzvláště obtížné
je to pro aktivní žáky.
Každý je občas aktivní a občas přemýšlivý. Vaše náklonnost k jedné či druhé kategorii může být silná, střední či mírná. Je žádoucí
rovnováha mezi těmito dvěma. Pokud vždy jednáte bez promyšlení, můžete ukvapeně skočit po věci a dostat se do potíží; pokud
příliš dlouho přemýšlíte, nikdy nic nebude hotovo.
JAK SI AKTIVNÍ ŽÁCI
MOHOU POMOCI
Pokud jste aktivní žák ve třídě, která nedovoluje žádný
nebo mizivý čas pro diskusi či aktivity s řešením problémů,
měl byste si zkusit kompenzovat tyto nedostatky při svém
studiu. Studovat ve skupině, ve které se členové střídají
ve vzájemném vysvětlování různých témat. Pracovat
s ostatními a hádat na co se vás zeptají v dalším testu
a rozmyslet si jak odpovíte. Vždy si lépe uchováte informaci,
pokud najdete způsob, jak s ní něco udělat.

JAK SI HLOUBAVÍ ŽÁCI
MOHOU POMOCI
Pokud jste přemítavý žák ve třídě která, nedovoluje žádný
nebo jen krátký čas na přemýšlení o nové informaci,
měl byste si tento nedostatek zkusit kompenzovat, když
studujete. Prostě jen nečtěte či nememorujte učivo.
Pravidelně si dělejte pauzu, přezkoumejte to, o čem jste četli
a přemýšlejte o případných otázkách či použití. Možná, že
vám pomůže si napsat krátký výtah z četby či poznámek
ze třídy svými vlastními slovy. Dělat to možná zabere čas
navíc, ale umožní vám to uchovat informace efektivněji.

VIZUÁLNÍ ŽÁCI
Vizuální žáci si nejlépe pamatují pokud vidí: obrázky,
diagramy, časové přehledy, ﬁlmy a ukázky.
Většina lidí jsou vizuální typ. Této skupině se nedostává
tolik, jako by mohlo, kdyby ve třídě byly vizuální prezentace
používány.
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SLOVNÍ ŽÁCI
Slovní žáci si nejvíce vezmou ze slov, písemných i ústních
vysvětlení.
Většina edukačních konstrukcí, pro tuto skupinu je vhodná
hromadná výuka a spousta slovních instrukcí.

Každý se více naučí pokud je informace předložena vizuálně i slovně.
Na většině vysokých škol je používáno velmi málo vizuálních informací. Studenti zejména poslouchají přednášky a čtou materiály
napsané na tabuli, v učebnicích a v „handoutech“.
Dobří žáci jsou schopni zpracovat informace prezentované jak vizuálně, tak i slovně.
JAK SI MOHOU
VIZUÁLNÍ ŽÁCI POMOCI
Zkuste najít diagramy, náčrtky, schémata, fotky, výrobní
schémata nebo jakékoli jiné zobrazení.
Požádejte instruktora, aby se podíval do literatury
a zjistil, zda jsou k dispozici videokazety či CD materiály
k tomuto kurzu. Udělejte si systémovou mapu/plán tak, že
posloucháte klíčové body, ohraničíte je tabulkou či kruhem,
a kreslíte čáry s šipkami mezi koncepty, aby jste si zobrazili
spojení. Barevně si utřiďte poznámky zvýrazňovačem, aby
vše, co se týká jednoho tématu, mělo stejnou barvu.

JAK SI MOHOU
SLOVNÍ ŽÁCI POMOCI
Napište výtah nebo přehled materiálu kurzu svými
slovy. Pracovat ve skupinách může být velmi efektivní:
porozumíte materiálu tak, že vám to spolužák vysvětlí. Ale
ještě více se naučíte, když vysvětlení děláte vy sám.

UČEBNÍ STYLY A STRATEGIE
4. POSTUPNÍ A GLOBÁLNÍ ŽÁCI

UČEBNÍ STYLY A STRATEGIE
2. UVĚDOMĚLÍ A INTUITIVNÍ ŽÁCI
UVĚDOMĚLÍ ŽÁCI
Uvědomělí žáci obvykle mají rádi učení faktů a rádi řeší
problémy pevně zavedenými metodami, nemají rádi
komplikace a překvapení.
Obvykle jsou trpěliví s detaily, dobře si pamatují fakta a jsou
šikovní na laboratorní práce. Jsou více praktičtí a opatrní.
Nemají rádi kurzy, které nemají očividné propojení
s reálným světem.

INTUITIVNÍ ŽÁCI
Intuitivní žáci často preferují objevování možností a vztahů,
mají rádi inovace.
Jsou možná lepší při chápání nových konceptů a často jsou
jim více jasné abstraktní a matematické formulace. Pracují
rychleji a jsou inovativnější.
Nemají rádi kurzy, které zahrnují memorování a rutinní
úvahy.

Každý je někdy uvědomělý a někdy intuitivní. Abyste byli efektivním žákem a dobře řešili problémy, musíte být schopen pracovat
oběma způsoby.
Pokud příliš upřednostňujete intuici, možná přejdete důležité detaily nebo uděláte nepozorné chyby v úvahách.
Pokud příliš upřednostňujete přemýšlení, možná, že se příliš spolehnete na memorování a známé metody a nebudete se
dostatečně soustředit na porozumění a inovativní přemýšlení.
JAK SI UVĚDOMĚLÍ ŽÁCI
MOHOU POMOCI
Uvědomělí žáci si pamatují a rozumí informaci nejlépe,
pokud vidí, jak je spojena s reálným světem. Ve třídě,
kde je většina materiálu abstraktní, možná máte obtíže.
Požádejte učitele o speciﬁcké příklady konceptů a procedur
a zjistěte jak se tyto koncepty uplatní v praxi. Pokud vám
učitel neposkytne dost příkladů, zkuste najít odpovědi
diskusí „brainstorming“ se spolužáky.

JAK SI INTUITIVNÍ ŽÁCI
MOHOU POMOCI
Pokud jste intuitivní žák a jste ve třídě, která se hlavně
zabývá memorováním a rutinní substitucí do vzorců,
možná, že se budete nudit. Požádejte učitele o interpretace
či teorie, které jsou spjaty s fakty, nebo si zkuste najít spojení
sami. Možná, že neuděláte test, protože jste netrpělivý
s detaily a nemáte rád opakování. Nejprve si přečtěte celou
otázku.

Postupní žáci
Postupní žáci obvykle dojdou k porozumění v lineárních
krocích, každý krok logicky následuje po tom předchozím.

Globální žáci
Globální žáci se obvykle učí ve velkých skocích, přijímají
materiál téměř náhodně bez porozumění propojení, náhle
to „pochopí“.

Postupní žáci obvykle následují logicky stupňované cesty
při nacházení řešení.

Globální žáci mohou být schopni vyřešit komplexní
problémy rychle, nebo si spojit věci nebývalými způsoby,
jakmile pochopí celek. Možná ale mají problém vysvětlit,
jak k tomu došli.

Mnoho lidí, co si přečetli tento popis, mohli nesprávně přijít k názoru, že jsou globální, jelikož každý z nás si vyzkoušel zmatení
následované náhlým světlem pochopení. Co z vás dělá nebo nedělá globálního, je to, co se děje před tím, než se vám v hlavě
rozsvítí!
Postupní žáci možná úplně nerozumí materiálu, ale přesto s ním mohou něco dělat, jelikož části které pojmuli, jsou logicky
spojeny.
Na druhé straně silně globální žáci, kterým chybí dobré postupné schopnosti v myšlení, mohou mít vážné problémy, dokud
nepochopí celou podstatu. Dokonce i po té, co ji pochopí, mohou být zmateni některými detaily daného předmětu, zatímco
postupní žáci toho mohou vědět spoustu o speciﬁckých hlediscích předmětu, ale mohou mít problém se vztažením si různých
hledisek stejného předmětu nebo rozlišných předmětů.
JAK SI MOHOU POSTUPNÍ ŽÁCI POMOCI
Potřebujete všechny kroky postupně, požádejte učitele, aby
vyplnil vynechané kroky, nebo si je vyplňte sami. Udělejte
si čas na načrtnutí materiálu v logickém pořadí. Zkuste
si zesílit dovednosti globálního myšlení tím, že si spojíte
každé nové téma s předchozími. Čím více to umíte udělat,
tím lépe porozumíte.

JAK SI MOHOU GLOBÁLNÍ ŽÁCI POMOCI
Potřebujete celkový obrázek před tím, než zvládnete
detaily. Zkuste letmo přečíst celou kapitolu, abyste si udělali
přehled.
Místo toho, aby jste trávili chviličku nad každým předmětem
každý večer, je užitečnější si projít větší bloky najednou.
Zkuste si látku spojovat s věcmi, které už znáte.
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Helen Parkhurst: ahead of her time.
Hans Wenke
Mostly when you read about Dalton
education you read:“Dalton is no system,
Dalton is an inﬂuence, Dalton is a way
of life.” You read Dalton gives a practical
answer for a practical problem.
It is easy to think that there is no
scientiﬁc base for Dalton education.
This is a misunderstanding.
It is true Dalton education started in discontent with
education of that time which was not eﬀective. It is also
clear that at the time Helen Parkhurst started teaching
at a ‘one-man’ school in Waterville Wisconsin, she had to
work very eﬃcient and pragmatic to survive.
But that is not saying that there is not an anthropologic
base for Dalton education.
There are two diﬀerent scientiﬁc streams:
1. The philosophical – pedagogical base of
Dalton education.
Concretely it means: “how to look to children”.
2. The scientiﬁcal base of psychology of human learning.
Concretely it means: “how to motivate children
to learn”.

The philosophical pedagogical base
The three main principles of Dalton education: freedom,
self reliance and co-operation correspond with the three
existential characteristics of human nature:
• his freedom,
• his creativity,
• to be an individual in a community.
It was for Helen Parkhurst evident that the base of these
characteristics is founded in ethical and anthropological
philosophy.
It was clear to her that there is no freedom without
responsibility, that there is no self reliance without respect
for individual diﬀerences, that there is no co-operation
without respect for other people.
“The secret of education,” so Emerson tells us, “lies in
respecting the people”. It is not for you what he chose
what he shall know, what he shall do. It is chosen and foreordained and he alone holds the key to his own secret.”1
Nowadays, in our culture, in this very quickly changing
society, it is diﬃcult to see the real values. You have to
explain that respect is the magic idea for such educational
concept.
Respect for human body, respect for human mind and
respect for human capabilities.
For Helen Parkhurst it was not necessary to mention it
speciﬁcally.
In march 1990 Mrs. Dorothy Luke visited my former school
in Holland. Dorothy Luke was, as she said herself ’Parkies’
best friend.
She had a conversation with students in the age of 19, 20,
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21 years. She asked them what is most important to you in
Dalton. The answers were not things I expected like: “work
on your own level, self-study, etc.”
But no, the answers were diﬀerent like: “people respect
each other, teachers and students. Everyone is respected.”
These pedagogical base of Dalton education means also
that in didactical way, in school practice it is necessary to
take diﬀerence into account.
There must be respect for the capabilities and possibilities
of children. It means that there must be a didactical trust
in children.
Children are able to do much more than teachers entrust
them. It means the accent of teaching must be what
children can do instead of what they can not do.

The headline of Dalton education is:
“Everything children can do the teachers must not
do”.
The scientiﬁc base of psychology of human learning.
In the educational ﬁeld teachers complain a lot about the
motivation of pupils. The question is: “should motivation
be seen as a quality that pupils bring with them when
they enter school or could motivation also be produced
by education?”
The modern, actual psychology of human learning (Nash,
Simons) makes a direct connection between motivation
and responsibility.
Why are children not motivated? Because they always
have to do what other people say what they have to do.
They feel literally manipulated.
Important is that pupils get their own responsibility for
their own learning. Give them their own responsibility for
their jobs, not only for the product but also for the process.
Children have to make choices, children make there own
education. Only when a child feels that it is responsible it
will be motivated.
And this is what Helen Parkhurst means with ‘freedom’.
Later on in her radio broadcasting programs she worked it
out in ‘responsibility’.
Only than it is possible for a child to reﬂect upon his own
learning.
By example:
• What is the target?
• What contains the subject matter?
• What do I learn?
• What I already know?
• How is my approach?
• How much time do I need?
• How can I put the things into practice?
• How do I know I am doing ﬁne?
• How do I test myself?

In Dalton education the line of philosophical base and
the line of psychology of human learning cross each
other.
Helen Parkhurst was ahead of her time. She wrote in 1922
what is nowadays actual.
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Helen Parkhurstová: předběhla svou
dobou

Zde se setkává ﬁlozoﬁcká myšlenka s myšlenkou
pedagogickou.

Hans Wenke

„Vše, co mohou dělat děti, nesmí dělat učitelé.“

Většinou, když čtete o daltonském vzdělávání, dočtete se:
“Dalton není systém, Dalton je vliv, způsob života.“ Dočtete se,
že Dalton dává praktické odpovědi na praktické problémy.
Je jednoduché si myslet, že daltonské vzdělávání není
postaveno na vědeckých základech. Toto je nedorozumění.

Učitelé si mnohdy stěžují na nedostatečnou motivaci žáků.
Otázkou je: „měla by být motivace vnímána jako vlastnost,
kterou si přinášejí žáci, když vstupují do školy nebo by mohla
být motivace vytvářena vzděláváním?“
Moderní psychologie zabývající se učením (Nash, Simons)
vytváří přímé propojení mezi motivací a zodpovědností.
Proč nejsou děti motivovány? Protože vždy musí dělat to, co
jim ostatní lidé nařídí, že mají dělat. Cítí se manipulovány.
Důležité je, aby žáci zodpovídali za své vlastní učení. Dejme
jim odpovědnost za jejich vlastní práci, nejen za výsledek, ale
také za proces. Děti si musí umět zvolit a vytvářet své vlastní
vzdělávání. Pouze pokud dítě cítí, že je za něco zodpovědné,
bude motivováno.
Tato myšlenka vyjadřuje význam slova „svoboda‘“ které
použila Helen Parkhurstová. Později jej změnila na
‚zodpovědnost‘.

Daltonské vzdělávání je postaveno na vědeckém
psychologicko-vzdělávacím a na pedagogicko-ﬁlozoﬁckém
základě.
Filozoﬁcko-pedagogický základ a základy psychologie učení
se v daltonské výuce setkávají.
Třemi hlavními zásadami daltonského vzdělávání je:
svoboda, samostatnost a spolupráce. Ty odpovídají třem
základním charakteristikám lidské povahy:
• svoboda,
• kreativita,
• být jednotlivcem ve společnosti.
Heleně Parkhurstové se zdálo být zřejmé, že tyto základy
nalezneme v etické i antropologické ﬁlozoﬁi. Považovala
za zbytečné toto výslovně speciﬁkovat. Věděla, že svoboda
nemůže existovat bez zodpovědnosti, samostatnost bez
respektu k individuálním rozdílům a spolupráce bez respektu
k ostatním lidem.
„Tajemství vzdělávání“, jak Emerson říká, „leží v respektu
k druhým lidem.“ Co by měl žák znát, co by měl dělat,
si nevybírá kvůli ostatním. To je již zvoleno a předem
ustanoveno a on sám drží klíč od svého tajemství.“
V te h d e j š í d o b ě b y l o n o r m á l n í , ž e p e d a g o g i c k ý m
požadavkem byly hranice volnosti.
V dnešní době, v naší kultuře, ve velmi rychle se vyvíjející
společnosti je obtížné najít opravdové hodnoty. Musíme
vysvětlovat, že respektujeme inovativní nápady kvůli
vzdělávacímu pojetí. Respekt lidského těla, mysli a lidských
schopností. V politickém významu to znamená, že pouze
v demokracii může existovat daltonské vzdělávání.
V březnu 1990 slečna Dorothy Luke navštívila mou bývalou
školu v Holandsku. Dorothy Luke byla, jak sama o sobě řekla,
nejlepší přítelkyní Helen Parkhurstové.
Během diskuze se studenty ve věku 19–21 let se jich
ptala, co je pro ně v daltonském vzdělávání nejdůležitější.
Odpovědi nebyly „pracovat na své vlastní úrovni znalostí či
samostudium atd.“, jak jsem očekával.
Ale odpovědi byly odlišné, jako např.: „vzájemný respekt,
vzájemný respekt učitelů a studentů, studentů mezi sebou,
učitelů mezi sebou.“
Tento pedagogický základ daltonského vzdělávání znamená,
že bychom ve školní praxi měli uplatňovat didaktickou
zásadu různorodosti.
Musíme respektovat individuální schopnosti jednotlivých
dětí a projevit jim didaktickou důvěru.
Děti jsou schopné udělat mnohem více, než si učitelé myslí.
Měli bychom tedy klást důraz na to, co jsou děti schopné
udělat a ne na to, co schopné udělat nejsou.

Dítě přejímá zodpovědnost za své vlastní učení, jestliže zná:
• Co je cíl?
• Kde vyhledá potřebné informace?
• Co se učí?
• Co již zná?
• Jaký je jeho styl učení?
• Kolik času potřebuje?
• Jak využije znalosti v praxi?
• Jak se dozví, že je úspěšný?
• Jak si ověří své znalosti?
Helen Parkhurstová byla daleko před svou dobou. V roce
1922 napsala to, co je dnes aktuální.
„Učí se ze své vlastní zodpovědnosti v přítomnosti svých
spolužáků, všichni zažívajíc to stejné dobrodružství.“

Dalton plan as a learning opportunity:
a means of development of the key
competencies of the primary/lower
secondary school children, a means of
development of the teacher trainees´
professional competence
Pavel Brebera
University of Pardubice, Faculty of Arts and
Philosophy

1. Introduction
Since the beginning of the transition to
the two-stage system of curriculum in the Czech Republic,
we have had an opportunity to notice some critical voices
on the role of the institutions of pre-service teacher
education. On one hand, the pedagogical faculties are
perceived as a highly desirable means of support of the
curricular reform, on the other hand their fulﬁlment of
the expected function is sometimes being commented
on as insuﬃcient. This situation has been described, for
example, as follows: “There has been a considerable delay
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in the response of the institutions of pre-service teacher
education to the implementation of the new curricular
content. The faculties do not even provide both the teacher
trainees and the practicing teachers with the qualities that
would allow them to change the education according
to the needs of Framework education programme for
primary / lower secondary education” (Stanovisko SKAV
2005). This fact might be also regarded as an open way
of formulating one of the priorities of the institutions of
pre-service teacher education in the upcoming period,
also in accordance with the document Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
(2005). The document states as one of the aims of the
curricular reform: “to ensure that in case of the university
education of teachers the needs of dynamically changing
practice – which forms the context of the reform – are
reﬂected in the proﬁle of the graduate of the teaching
programme” (Dlouhodobý záměr 2005, p. 17).
On the other hand, one may have noticed that the
pedagogical faculties have been searching for some
adequate forms of the response to the needs of the
schools since the very beginning of the discussion on the
topic of framework educational programmes. It has been
done by means of carrying out innovations in the study
programmes of individual faculties (see e.g. Hrubá 2004),
also by means of creating an expert forum focused on the
issues of preparing the teachers for designing the school
educational programmes (see the activities of SKAV, ibid.).
Also some practically oriented meetings of the teachers of
one particular faculty (e.g. Olomouc, see Polák 2005) have
been organised as well as some open seminars initiated
by a particular pedagogical faculty (e.g. Brno – 1/2006,
Hradec Králové – 9/2005, 4/2006, etc.) or the lectures of
the university experts at the events of in-service teacher
training (e.g. Pol, 24.10.2006, the series of lectures focused
on the topic of school self-evaluation - presented at Výcvik
daltonských učitelů a příznivců inovativního vzdělávání,
in Brno).
The conclusions of the expert debates focused on some
possible ways of preparing teacher trainees in such a way
so that they would be able to carry out the curricular
reform have so far brought about mainly the following
two general points:
- to innovate the current curriculum of the pre-service
teacher education by means of implementing the issues
of framework and school educational programmes into
the professional modules of the study programmes
(educational science, didactics);
- to provide a higher degree of integration of the
institutions of pre-service teacher education with the
primary / lower secondary schools.
The above mentioned suggestions carry some practical
implications for modiﬁcations in the current models of
pre-service teacher education. These are to be done in
such a way so that they might go beyond the statements
of proclamation and really provide the needed support
to the curricular reform. The ELTE programme at the
University of Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy,
has been traditionally beneﬁting from the intensive cooperation with the schools - mainly within the framework
of the one-year teaching practice of the teacher-trainees
(the so called Clinical year – see Píšová, Černá 2002,
2006; Píšová, Černá 2002; Píšová 2005, etc.); there is also
a long history of research and development programmes
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responding to the needs of primary / lower secondary
schools. One of the tangible outcomes of both these
exercises is, for example, an optional subject The theory
and practice of the Dalton plan that is in the academic year
2006/7 deliberately focused on the following topic: Dalton
plan as a means of developing the key competencies of
the primary / lower secondary school children.
2. Current context of the Dalton plan – some
possibilities
The question of how to approach the whole-semester
optional course focused on the Dalton plan could be
answered in either of the two possible ways. First, the
Dalton plan could be viewed as one of the so called
pedagogical alternatives, thus presented and discussed
in connection to the other alternative schools (e.g. Wenke
2004). This possibility, however, requires either some
prior knowledge of the topic which is, nevertheless, not
necessarily expected in case of the students enrolling
into an optional study subject (i.e. oﬀered not only to
teacher-trainees but also to other students of the Faculty
of Arts and Philosophy), or it implies a thorough way of
mapping out the whole range of pedagogical alternatives
which, however, goes far beyond the scope of the course.
Another possibility is to present the Dalton plan in
connection to the current schools, i.e. to use it both as
an example of innovative trends in Czech educational
context and also as a speciﬁc case within which the
changes related to the transition to the new curriculum focused on the key competencies - will be observed. The
latter suggestion logically requires close co-operation
between the university and the schools; owing to the long
history of eﬀective co-operation between the University
of Pardubice and the Association of Czech Dalton schools,
this particular approach has been deliberately selected.
At the same time, this overall design of the study subject
makes it possible for the students to develop also their
research competencies. It, therefore, respects the stages
of the empirical research (theoretical basis, methodology,
data collection, analysis of the ﬁndings) to be carried
out in the real-life environment of the Dalton school.
The theoretical stage of the process thus included
studying the topic-relevant literature focused on the
Dalton plan, gathering the information during the events
organised by Association of Czech Dalton schools (Brno
– 5/2006, 10/2006), watching the video-recordings and
photographs from Dalton schools and studying the key
curricular document – Framework education programme
for primary / lower secondary education. Based on that,
the indicators of the presence of the key competencies
in Dalton teaching were formulated. The last stage of
preparation for the visit to the Dalton school was directed
towards specifying the focus of the observation, also
formulating the questions for the teachers, children and
school leadership. Therefore, each member of the student
team that visited ZŠ Chalabalova, Brno, had a speciﬁc role
in terms of data collection (observation, interviewing). The
analysis and presentation of the data was then carried out
as a case study of a particular school teaching according
to the Dalton principles. From the perspective of the
school itself, this experience of dealing with the view of
the “outsider” might be considered as a contribution in the
process of its self-evaluation.
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3. Some of the ﬁndings
The students´ theoretical analysis of individual key
competencies perceived in connection to the basic
Dalton principles (freedom and responsibility, selfreliance and co-operation) pointed out the common
underlying concept of life-long learning. Parallels
between these principles and the key competencies were
identiﬁed in the deﬁnitions of all of them (namely the
learning competencies, problem-solving competencies,
communicative competencies, social and interpersonal
competencies, civic and work competencies). The analysis
also resulted in emphasising the fact that the Dalton
principles always correspond to more than one of these
competencies.
Empirical research has brought about the following
ﬁndings:
The content analysis of the educational programme of
the school, oﬃcially entitled as School for everyone,
stresses the openness of the Dalton principles as a basis
of various kinds teaching in the school. It means that at
the ﬁrst stage, the children acquire the key competencies
by means of learning in the Dalton periods. Although
these periods are not to be found at the second stage, the
educational strategies and the suggested forms of work
in this particular school are obviously based on Dalton
principles.
Observations in the classrooms were focused on the
arrangement of the work environment, also on types of
activities of both the children and the teachers in the
Dalton periods and also on the use of teaching aids and
materials. The classroom arrangement was identiﬁed as
another demonstration of the openness of the Dalton
teaching, mainly in the area of the pupils´ choice of
the workplace (desk in the classroom, desk outside
the classroom, computer, carpet) and also concerning
the pupils´ access to various sources (books and
portfolios with a clearly deﬁned setting in the classroom,
computer, classmate, teacher). Thus the problem-solving
competencies are being developed not only in terms
of managing the assignment individually but also –
according to the rules – possibly in co-operation with
other pupils (i.e. developing the interpersonal and social
competencies, also communicative and work ones). The
particular forms and methods of work supported by some
speciﬁc Dalton material (assignment boards, symbols of
delayed attention, self-assessment tools as parts of the
worksheets) have the potential of developing – in the
area of the general Dalton principle of responsibility – the
learning competencies.
In order to increase the validity of the investigation by
means of the methodological principle of triangulation,
the choice of the content analysis and the structured
observation was supplemented by the research technique
of interview, i.e. the instrument focused on subjective
views of individual participants of the school life. For this
particular purpose, a list of questions addressed to the
school leadership, teachers and children – reﬂecting the
basic Dalton principles – was prepared during one of the
seminars of the course The theory and practice of the
Dalton plan. The following ﬁndings provide additional
information to the above stated intention of the school
to develop the key competencies of the pupils by means
of Dalton principles and to a large extent correspond to
the results of the structured observation carried out in the
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classrooms:
• The ﬁrst stage teachers comment the stage of preparation
for the Dalton period as time-consuming, which, however,
ﬁnally pays oﬀ because of the positive development of
the children.
• The ﬁrst stage teachers express their intentionality to
make the assignments for the Dalton periods stimulating,
at the same time demanding but also achievable in
a speciﬁc time-period.
• The ﬁrst stage teachers use each opportunity to monitor
the classroom atmosphere and the signals that the
individual children might give.
• The ﬁrst stage teachers use a wide range of sources when
preparing the worksheets for the Dalton periods.
• The preparation of the materials for the Dalton periods
is systematically supported by the leadership by means of
free access to the copy machines.
• There are no special requirements when applying for
a teaching job in this school (e.g. in terms of the length of
teaching practice).
• There is a variety of opinions on Dalton teaching
expressed by individual teachers in this particular school;
this fact is considered beneﬁcial in the process of shaping
the school culture.
• The aim of the school leadership is to implement the
Dalton principles into teaching as soon as possible, i.e. to
keep on using them also in the kindergarten which forms
a part of the institution.
• Evaluation of the pupils´ progress is perceived as a “hot
issue” in this school.
• Discipline problems occur also in this Dalton school. The
children are, however, encouraged to feel responsible
for their own behaviour, the misbehaviour is dealt with
in a constructive way and the atmosphere of mutual
trust between the teachers and the children is being
supported.
• The ﬁrst stage pupils openly accept the rules of the
Dalton periods – they do search for help in the book, if not
successful they ask their classmate to give them a prompt,
ﬁnally they address the teacher.
• There is an agreement among the ﬁrst stage pupils on
the fact that they like the possibility to work in Dalton
periods.
• There is a big variety of preferences of the ﬁrst stage
pupils concerning the choice of the workplace.
• There is a big variety of preferences of the ﬁrst stage
pupils concerning the choice of the organisational form
of the work (individual, group work) depending on the
type of the assignment (“sometimes it is faster to do that
in the group”).
• The ﬁrst stage pupils demonstrate quite a clear idea
of where to search for the information necessary for
completing the assignment (encyclopaedias, books,
pictures on the walls, etc.).
4. Conclusion
The accumulated material forms the basis for the follow-up
work on the seminars of the study subject The theory and
practice of the Dalton plan and might be considered as
a valuable asset in the area of identifying the potential of
Dalton teaching within the current stage of the ongoing
curricular reform. At the same time, the empirical research
could be viewed positively as a tool for the development of
the students´ professional thinking as it has helped them
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to progress from the lower stage of the plain description
of the Dalton teaching or parrotting the list of the key
competencies according to the Framework educational
programme for primary / lower secondary education
towards higher levels demonstrated by analytical thinking
in the process of preparing the research methodology and
ﬁnally, towards raising their self-awareness by means of
reﬂecting on the experience acquired ZŠ Chalabalova.

Daltonský plán jako příležitost
k učení: prostředek rozvoje klíčových
kompetencí žáka základní školy,
prostředek rozvoje profesní kompetence
studentů učitelství
Pavel Brebera
Univerzita Pardubice, Fakulta ﬁlozoﬁcká

1. Úvod
V souvislosti s přechodem na dvojstupňový systém kurikula
v České republice se již od samotného počátku tohoto procesu
objevují kritické hlasy na téma role institucí přípravného
vzdělávání učitelů. Funkce fakult připravujících budoucí
učitele ve smyslu podpůrného prostředku realizace kurikulární
reformy je na jednu stranu vnímána jako vysoce žádoucí,
na druhou stranu však někdy komentována jako poněkud
nedostačující. Tato situace byla popsána např. následujícím
způsobem: „Fakulty připravující učitele reagují na zavádění
nového vzdělávacího obsahu se značným zpožděním
a neposkytují budoucím ani stávajícím pedagogům
dostatečné vzdělání, které by jim umožnilo měnit vzdělávání
dle požadavků RVP ZV“ (Stanovisko SKAV 2005). Tento fakt
lze však rovněž vnímat jako otevřený způsob deklarování
jedné z priorit, na kterou by se měly instituce přípravného
vzdělávání učitelů v následujícím období zaměřit, a to
i z hlediska naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (2005),
který uvádí za jeden z cílů kurikulární reformy „zajistit, aby
vysokoškolská příprava pedagogů akceptovala v proﬁlu
absolventa učitelských vzdělávacích programů dynamicky se
měnící potřeby praxe, ve které reforma probíhá“ (Dlouhodobý
záměr 2005, s.17).
Na druhou stranu však lze vypozorovat, že hledání adekvátních
forem reakce na nově vznikající potřeby školského terénu
institucemi pregraduální přípravy učitelů, a to v souvislosti
právě s kurikulární reformou, existuje jako průvodní jev celé
diskuse na téma rámcových vzdělávacích programů. Děje
se tak především tvorbou rozvojových projektů stávajících
studijních programů jednotlivých fakult (prezentace těchto
aktivit viz např. Hrubá 2004), rovněž pak i vytvořením
platformy pro řešení základních otázek přípravy učitelů na
tvorbu ŠVP, a to jak prostřednictvím pořádání kulatých stolů
SKAV (ibid.), tak v rámci prakticky orientovaných odborných
setkání na úrovni jednotlivých univerzit (např. Olomouc,
více Polák 2005) či otevřených seminářů iniciovaných
pedagogickými fakultami (např. Brno - leden 2006, Hradec
Králové – září 2005, duben 2006, atd.) či speciﬁcky tematicky
zaměřenými přednáškami odborníků z univerzit na některých
akcích DVPP (např. Pol, 24.10.2006 – série přednášek na
téma autoevaluace školy na akci Výcvik daltonských učitelů
a příznivců inovativního vzdělávání, Brno).
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V závěrech dosavadních odborných debat na téma přípravy
studentů učitelství na praktickou realizaci kurikulární
reformy lze pak v obecnější poloze identiﬁkovat především
následující dva body:
- inovace stávajícího kurikula učitelského studia
prostřednictvím zařazení problematiky rámcových a školních
vzdělávacích programů do profesní části studia (pedagogika,
didaktika);
- vyšší stupeň integrace přípravného vzdělávání učitelů
přímo se základními školami.
Uvedené návrhy v sobě nesou praktické implikace pro
modiﬁkace ve stávajících modelech pregraduální přípravy
učitelů tak, aby výše prezentované body nezůstaly pouze
na úrovni proklamací, ale aby se na jejich základě mohla
skutečně rozvíjet patřičná podpora kurikulární reformy
institucemi přípravného vzdělávání učitelů. Program Učitelství
anglického jazyka nabízený na Fakultě ﬁlozoﬁcké Univerzity
Pardubice dlouhodobě těží právě z intenzivní spolupráce se
školami, která probíhá zejména v případě zajištění a realizace
roční souvislé pedagogické praxe studentů (Klinický rok – více
Píšová, Černá 2002, 2006; Píšová, Černá 2002; Píšová 2005,
atd.), rovněž pak i z rozvojových aktivit, které jsou v rámci
této instituce realizovány s cílem inovovat stávající kurikulum
učitelského vzdělávání na základě potřeb školského terénu.
Vyústěním obou těchto typů aktivit je např. volitelný předmět
Daltonský plán v teorii a praxi vyučování, jehož obsahovým
jádrem je v akademickém roce 2006/7 téma Daltonský plán
jako prostředek rozvoje klíčových kompetencí žáků základní
školy.
2. Daltonský plán v aktuálních souvislostech
V otázce uchopení tématu daltonského plánu prostřednictvím
celosemestrálního volitelného studijního předmětu se nabízejí
dvě možnosti. Daltonský plán je možno nazírat jako jednu z tzv.
pedagogických alternativ, tudíž prezentovat jej a diskutovat
ve vztahu k ostatním alternativním školám (jako např. Wenke
2004). Tento způsob realizace však vyžaduje buď studentovu
předchozí znalost této problematiky, se kterou však u zájemců
o volitelný kurz (tj. u studentů různých oborů, nejen učitelství)
nelze s jistotou počítat, nebo důkladné zpracování celé řady
pedagogických alternativ ve své historické perspektivě až
v rámci tohoto studijního předmětu, což však není jeho
primárním cílem. Dalším možným způsobem je pak představit
daltonský plán ve vztahu k současné škole a demonstrovat
na něm některé inovativní tendence českého školství, rovněž
pak i žádoucí změny, které přináší příchod nového kurikula
s důrazem na klíčové kompetence. Tento způsob realizace pak
stojí na úzké spolupráci univerzity se školským terénem, snad
právě proto byl na základě dlouhodobě fungující spolupráce
mezi Univerzitou Pardubice a Asociací českých daltonských
škol zvolen v tomto případě za primární.
Práce studentů v rámci takto pojatého kurzu je zároveň
koncipována tak, aby byly rozvíjeny i výzkumné kompetence
studentů, proto respektuje fáze empirického výzkumu
(teoretická příprava, příprava metodologie, sběr dat,
vyhodnocení výsledků), jehož jádrem je získávání poznatků
přímo v daltonské škole. Ve fázi teoretické proto byly proto
na základě studia odborné literatury zaměřené na daltonský
plán, informací získaných na odborných akcích pořádaných
Asociací českých daltonských škol (Brno – květen 2006,
říjen 2006), sledování vybraných fotograﬁí a videonahrávek
z daltonských škol a studia dokumentu RVP ZV nejprve
vydeﬁnovány indikátory projevů klíčových kompetencí ve
vyučování založeném na základních daltonských principech.
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Poslední fáze přípravy na návštěvu ve školském terénu byla
zaměřena na speciﬁkaci zaměření pro pozorování reálného
daltonského vyučování, rovněž pak i dotazů adresovaných
učitelům, žákům i vedení školy. Následoval výjezd týmu
studentů do ZŠ Chalabalova v Brně, pro jehož jednotlivé
členy byly předem stanoveny role pro potřeby sběru dat
(pozorování, dotazování); následné vyhodnocení těchto
zjištění proběhlo na úrovni případové studie konkrétní školy
realizující vyučování dle daltonských principů, pro kterou
má tato zkušenost nabídnutého pohledu zvenčí potenciálně
charakter dalšího z řady podkladů pro svou autoevaluační
činnost.
3. K některým zjištěním
V teoretické rovině byl při rozboru jednotlivých kompetencí
dle RVP ZV na pozadí základních daltonských principů
(svobody a s ní spojené zodpovědnosti, samostatnosti
a spolupráce) studenty zdůrazňován jako jednotící moment
zejména koncept celoživotního učení. Paralely těchto
principů byly vysledovány v případě každé z deﬁnic klíčových
kompetencí dle RVP ZV (kompetence k učení, k řešení
problémů, komunikativní, sociální a interpersonální,
občanské, pracovní), jako zajímavý jev bylo rovněž
identiﬁkováno prolínání každého z obecnějších daltonských
principů více kompetencemi.
V empirické rovině lze zjištění prezentovat následujícím
způsobem:
Obsahová analýza vzdělávacího programu školy s názvem
Škola pro všechny upozorňuje na otevřenost daltonských
principů, na jejichž základě je zde realizováno osvojování
klíčových kompetencí žáků nejen v rámci daltonských
bloků na prvním stupni, ale i jejich další rozvoj ve vyučování
na druhém stupni, které již není organizováno formou
daltonských bloků, obecnější daltonské principy jsou však
v prezentovaných výchovně-vzdělávacích strategiích
i formách práce očividně přítomny.
Pozorování ve třídách bylo zaměřeno na uspořádání
pracovního prostředí, na typy činností učitele a žáků
v daltonských blocích, rovněž pak i na charakter učebních
pomůcek a využívaných pracovních materiálů. Bylo
zjištěno, že uspořádání tříd lze skutečně považovat za další
z projevů otevřenosti daltonského vyučování, a to zejména
v možnosti volby pracovního místa žáka při plnění svého
úkolu (lavice ve třídě, lavice mimo třídu, počítač ve třídě,
koberec) či v přístupu k informacím potřebným pro vyřešení
úkolu (knihy a žákovská portfolia na určeném místě ve
třídě, počítač, spolužák, učitel). Takto jsou posilovány
zejména žákovské kompetence k řešení problémů, které
však nejsou limitovány pouze na nutné zvládnutí úkolu
individuálně, nýbrž na základě předem stanovených
pravidel i v součinnosti s ostatními (tj. rozvíjení kompetencí
interpersonálních a sociálních, rovněž pak komunikativních
i pracovních). Deﬁnované způsoby práce podporované
využitím speciﬁckých daltonských pomůcek (úkolová tabule,
symboly odložené pozornosti, sebehodnotící nástroje v rámci
pracovních listů) rozvíjejí v rovině obecného daltonského
principu zodpovědnosti (a to jednak za splnění svého úkolu,
ale i spoluzodpovědnosti za práci celé skupiny) zejména
kompetence k učení.
Za účelem zvýšení validity tohoto šetření byl za uplatnění
principu metodologické triangulace k výše uvedené
obsahové analýze a cílenému pozorování zvolen za další
výzkumnou techniku rozhovor, a to jako nástroj zjišťující
subjektivní náhled jednotlivých aktérů školního života na
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daltonské vyučování. Pro tyto potřeby byly v přípravné fázi
na seminářích předmětu Daltonský plán v teorii a praxi
vyučování vytvořeny seznamy otázek reﬂektujících každý
z daltonských principů - adresované vedení školy, učitelům
i žákům. Zde jsou některá zjištění, o nichž lze konstatovat,
že poskytují doplňující informaci k dříve zjištěnému záměru
této konkrétní školy rozvíjet klíčové kompetence žáků
prostřednictvím principů daltonského plánu a do značné
míry korespondují s napozorovanými skutečnostmi:
• Učitelé prvního stupně komentují přípravu daltonského
bloku i následné vyhodnocení daltonských úkolů jako
záležitost časově náročnou, která se však z hlediska rozvoje
dětí ve svých důsledcích určitě vyplácí.
• Učitelé prvního stupně vyjadřují záměrnost ve formulování
úkolů pro daltonské bloky tak, aby byly jednak podnětné,
dostatečně náročné, avšak zvládnutelné ve vymezeném
čase.
• Učitelé prvního stupně využívají příležitosti k pečlivému
monitorování atmosféry třídy a signálů ze strany žáků jako
individualit.
• Při vytváření pracovních listů pro daltonské bloky učitelé
čerpají ze širokého spektra možných zdrojů.
• Příprava materiálů pro daltonské bloky je systematicky
podporována ze strany vedení školy prostřednictvím volného
přístupu ke kopírkám.
• Z hlediska kvaliﬁkace nejsou v případě ucházení se o místo
učitele v daltonské škole speciﬁkovány žádné nadstandardní
požadavky (např. předchozí praxe).
• Ve škole existuje rozmanitost náhledů na realizaci
daltonského vyučování, ze které lze při utváření školy dále
těžit.
• Je záměrem vedení školy připravovat děti na daltonské
způsoby práce již od mateřské školy, která je rovněž součástí
této instituce.
• Jako vysoce aktuální je v této daltonské škole stále vnímána
otázka způsobu hodnocení žáků.
• I v daltonské škole existují kázeňské problémy, apeluje se
však na zodpovědnost dětí za vlastní chování a konstruktivní
způsob hledání nápravy a na vytváření vzájemné důvěry
mezi učiteli a žáky.
• Žáci prvního stupně se vyjadřují ve smyslu přijetí stanovených
pravidel práce v daltonském bloku – skutečně nejdříve
hledají pomoc v knize, potom u spolužáka formou nápovědy
a až poté u učitele.
• Žáci prvního stupně vykazují značnou shodu ve vyjádřeních,
že oceňují možnost práce v daltonských blocích.
• U žáků prvního stupně lze vysledovat značnou rozmanitost
v preferencích jejich volby pracovního místa.
• U žáků prvního stupně lze vysledovat značnou rozmanitost
v preferencích formy práce (individuální, skupinová)
v závislosti na typu úkolu („někdy je to rychlejší ve skupině“).
• Žáci prvního stupně vyjadřují poměrně jasnou představu
o tom, kde lze hledat potřebné informace pro splnění úkolu
(encyklopedie, knihy, obrázky na stěnách třídy, atd).
4. Závěr
Získaný materiál tvoří základ pro další práci na seminářích
kurzu Daltonský plán v teorii a praxi vyučování. Jeho přínos
lze pak spatřovat nejen v identiﬁkaci potenciálu daltonského
vyučování v rámci realizační fáze probíhající kurikulární
reformy, ale lze jej rovněž pozitivně hodnotit i z hlediska
rozvoje profesního myšlení studentů, kteří se prostřednictvím
realizace empirického šetření v daltonské škole posunují
z nižší úrovně projevující se prostým popisováním
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daltonského vyučování či vyjmenováváním souboru
klíčových kompetencí dle RVP ZV směrem k vyšší úrovni
analytického myšlení při přípravě metodologie výzkumu
a ﬁnálně k uvědomění si sebe sama prostřednictvím reﬂexe
zkušenosti získané na ZŠ Chalabalova.

Dalton and Management
Jill Pallencaöe
Daltonschool “De Klinker”, Schiedam, Holland

“We’ve got 57 team managers, 36
project coordinators, and 63 concept
implementers ……. Not bad for
a company with only 18 employees!”
A general Daltonschool, according to the ideas of Helen
Parkhurst, does not exist. The three Daltonprinciples
Freedom and responsibility, Self reliance and Cooperation
allow several forms of organisation.
Each Daltonschool is diﬀerent and each Daltonschool will
develop the organisation in her own way.
Today even more schools are developing to professional
organisations with shared responsibility and tasks,
using several forms of cooperation and activities (such
as teachers exchange, shared preparations for the
lessons, competence management and participation in
committees).
To stimulate and to head those developments it is very
important to work with Self Regulating Teams ( S.R.T.).
A method for heading and stimulation is thematic
working or project management.
Self Regulating Team
In a S.R.T. several employees are responsible together for
the realisation of a task or activity. The lack of classiﬁcation
is the mean diﬀerence between a S.R.T. and a regular
team. All the members take their own part in the team
( inspirator, producer, analytic, activist and consultant).
Mostly there is no regular team leader but a coordinator.
Chances of success
The connection of tasks and shared responsibility leads
to good results in the end. The chances to make mistakes
are decreasing and the speed and continuity of the
results are increasing. Sharing responsibilities, developing
possibilities and practising competences motivates the
members of the S.R.T. to produce higher performances.
Risks
There are risks too. Because the set-up and development of
a S.R.T. is the responsibility of the members itself. When the
members of a S.R.T. are unable to work together (by lack
of experiences or skills or conﬁdence in each other) team
frustrations will occur, and therefore no results are booked.
Thematic working or project management.
An eﬀective way for heading and stimulating the S.R.T
is thematic work or project management. Project
management is a systematic way of working to achieve
results and solutions for very diﬃcult and unic problems.
The activities must be carried out by a team, that will be
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released when the aim is reached. The systematic way
of working is based on phase classiﬁcation. The results
of each phase will be secured, but can be inﬂuenced by
diﬀerent kind of means such as Money, Organization,
Quality, Information and Time (MOQIT).
DIFFERENT PHASES OF PROJECT MANAGEMENT
Phase of initiative
This phase starts with a question, a problem or an idea by
the one who gives the assignment, the projectmanager.
The result is a clear project task and a project plan, which
are made in dialogue with the project coordinator. The
project task is written down in “SMART-targets”, which
means:
S speciﬁc ( what exactly do you want? )
M measurable ( is the result measurable ? )
A acceptable ( concrete activities )
R realistic ( the activities are feasable )
T time ( when are the results ready).
Phase of deﬁnition / design
The project coordinator creates his own S.R.T. and is
responsible for writing a deﬁnite project plan in which:
• The question or the problem is analysed
• The risks and the sticking points are explored
• The activities are planned
• All parties are informed
• The budget is made
Phase of realisation
When the project manager has approved the project plan,
the project team starts the activities oﬃcially. During this
phase to work according the principles “ from big, to small
to narrowest” is very important. When you start with the
project, you ﬁrst have to work with the headlines, then
you can concentrate on the details. Otherwise there is loss
of time and energy. When the project is progressing, the
results become more and more evident.
Phase of evaluation
In this phase the project will be evaluated and closed. The
result is secured and the team is released.
Project management is a good combination of
responsibility, self reliance and cooperation, which gives
the organisation the possibility to act with competence
and aﬃnity and to give a good answer for the many
changes of our society.
So, this is
Dalton for students, teachers and management!

Dalton a management
Jill Pallencaöe
Daltonská škola „De Klinker“, Schledam, Holandsko

„Máme 57 týmových manažerů, 36 projektových
koordinátorů a 63 týmových pracovníků… To není
špatné pro společnost s pouhými 18 zaměstnanci!“
Podle Helen Parkhurstové všeobecná daltonská škola
neexistuje. Tři daltonské principy – svoboda a zodpovědnost,
samostatnost, spolupráce – povolují několik forem
organizace.
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Každá daltonská škola je jiná. Každá daltonská škola rozvine
organizaci svým vlastním způsobem.
V dnešní době stále více škol profesionálně rozvíjí svou
organizaci se sdílenou zodpovědností a úkoly, používajíc
několik forem spolupráce a aktivit (například výměnu učitelů,
sdílenou přípravu hodin, kompetence managementu a účast
ve výboru).
K stimulaci a vedení takového rozvoje je velmi důležité pracovat
se samořízeným týmem. Tematická práce a projektový
management je metodou pro vedení a stimulaci.
Samořízený tým
V samořízeném týmu je několik zaměstnanců zodpovědných
za realizaci úkolu či aktivity. Nedostatek hodnocení je
malým rozdílem mezi samořízeným týmem a obvyklým
týmem. Všichni jednotliví členové jsou částí týmu (inspirátor,
producent, analytik, aktivista a konzultant). Většinou zde
není žádný vedoucí týmu, nýbrž koordinátor.
Šance na úspěch
Nakonec vede propojení mezi úkoly a sdílenou
zodpovědností k dobrým výsledkům. Příležitosti k chybování
jsou sníženy, rychlost a souvislost výsledků je zvýšena.
Sdílená zodpovědnost, rozvíjející se možnosti a procvičování
kompetencí motivuje členy samořízeného týmu k vyššímu
výkonu.
Rizika
Samozřejmě rizika existují. Jelikož za uspořádání a rozvoj
samořízeného týmu jsou zodpovědní jeho členové.
Pokud nejsou členové schopni spolupracovat (z důvodu
nedostatečné zkušenosti, nedostatku schopností či důvěry
jeden v druhého), objeví se frustrace a z tohoto důvodu
nejsou výsledky zaručeny.
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plánu, v kterém:
– je analyzován problém či dotaz,
– jsou vysvětlena rizika a obtížné body,
– jsou naplánovány aktivity,
– jsou informováni všichni účastníci,
– je vytvořen rozpočet.
Fáze realizace
Když projektový manažer schválí projektový plán, tým se
začne oﬁciálně věnovat jednotlivým činnostem. Během této
fáze je velmi důležité pracovat podle principu „od velkého
k malému, k tomu nejmenšímu“. Když začnete pracovat na
projektu, nejprve musíte pracovat na stručném přehledu
zpráv, potom se můžete soustředit na detaily. Jinak ztratíte
čas i energii. V průběhu práce na projektu se výsledky stávají
více evidentní.
Fáze evaluace
V této fázi je projekt uzavřen a zhodnocen. Výsledky jsou
získány a tým rozpuštěn.
Projektový management je skvělou kombinací
zodpovědnosti, spolehlivosti a kooperace, což umožňuje
využití kompetencí a spřízněnosti. Je odpovědí na mnoho
změn v naší společnosti.
Tak toto je
Dalton pro studenty, učitele a management!

Dalton in Linz
Edeltraud Mattes
Päd. Hochschule der Diözese Linz

Tematická práce či projektový management
Účinným způsobem vedení a stimulace samořízeného týmu
je tematická práce či projektový management. Projektový
management je systematickým způsobem práce vedoucím
k dosažení požadovaných výsledků a řešení obtížného
a jedinečného problému. Aktivity musí být prováděny
týmem, jenž je rozpuštěn, když je dosaženo cíle. Systematický
způsob práce je založen na postupném hodnocení. Výsledky
každé fáze jsou zaznamenány, ale mohou být ovlivněny
různými prostředky jako peníze, organizace, kvalita,
informace, čas (MOQIT).
RŮZNÉ FÁZE PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU
Fáze iniciativy
Tato fáze začíná otázkou, problémem či myšlenkou, kterou
vznese ten, kdo zadává úkol, projektový manažer. Následkem
je jasný projektový úkol a projektový plán, které jsou tvořeny
rozhovorem s projektovým koordinátorem. Projektový úkol
je rozepsán do „prozíravých úkolů“ („SMART-targets“), které
znamenají:
S speciﬁcký (co přesně chcete?)
M měřitelný (je výsledek změřitelný?)
A akceptovatelný (konkrétní aktivity)
R realistický (aktivity jsou proveditelné)
T čas (kdy jsou výsledky k dispozici).
Fáze formulace/vnější úprava
Projektový koordinátor vytvoří svůj vlastní samožízený tým
a nese zodpovědnost za sestavení konkrétního projektového

DALTON in der Lehrerbildung
Mehr denn je steht die Schule heute
vor neuen Herausforderungen. Kinder
aus unterschiedlichsten Herkunftsfamilien und mit
diﬀerierenden Vorerfahrungen ﬁnden sich in einer Klasse
ein und müssen, ob sie wollen oder nicht, ihren Weg
in die Schule antreten. Manche freuen sich und tragen
einen insgeheimen Traum von Schule mit sich, andere
sind bereits von vornherein frustriert und möchten lieber
gar nicht in die Schule kommen. Lehrer und Lehrerinnen
ihrerseits sind den Anforderungen des Lehrplans,
den Erwartungen der Eltern und Kinder ausgesetzt
und fühlen sich oft bis zur Zerreißprobe belastet. Die
Realität zeigt, dass das Unternehmen „Schule“ zwar
oft gelingt, aber auch zu einem Belastungsfaktor für
Kinder, Eltern und Lehrer geworden ist (Studie Mattes/
Mattes 2000: Schule heute – ein Familienproblem?).
So ist auch die Lehrerbildung gefordert, neue Wege
im Umgang mit Kindern zu suchen. Sicher ist, dass
in unserer dynamischen Welt starre, unbewegliche
Systeme nicht mehr zu greifen scheinen um Kinder zu
bilden und zu erziehen. Vor allem ist es heute neben der
Vermittlung von Kulturtechniken die soziale Kompetenz,
die als Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit,
Selbstvertrauen und Selbsttätigkeit gut beschrieben
werden kann, die junge Menschen für das Leben von
morgen im Gepäck haben müssen. Um diese Fähigkeiten
zu erlernen, bedarf es eines oﬀenen und ﬂexiblen
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Konzeptes, das jedoch mit Regeln, Werten und Normen
einen bestimmten Rahmen vorgibt und hierfür scheint
mir der Daltonplan prädestiniert!
Die Pädagogische Hochschule der Diözese Linz hat
es sich deshalb seit 1997 zur Aufgabe gemacht, einen
„alten“ reformpädagogischen Ansatz in ihrer Ausbildung
besonders zu berücksichtigen: Den Daltonplan. Er soll
„neu“ gedacht werden. Anleihe hierzu wollte man sich in
Holland nehmen.
Die Veranstaltung „Der Daltonplan in Theorie und Praxis“
im Umfang von 3 Semester-Wochenstunden:
Studierende des 5. Semesters der Volksschul- und Ha
uptschullehrerausbildung hatten/haben Gelegenheit,
diese Art des Unterrichts direkt vor Ort in Holland
(Utrecht und Umgebung) durch Schulbesuche kennen
zu lernen, den fundierten theoretischen Hintergrund zu
studieren und selbst in der Unterrichtspraxis Aspekte
des Daltonplans einzubringen (Literturstudium im
Vorfeld, Unterrichtsbesuche in Holland, Workshop mit
Roel Röhner, Besuch einer Pädagogischen Hochschule
in Utrecht mit Dick de Haan). Die Unterrichtsbesuche in
Holland waren/sind nur möglich, weil der Präsident von
Dalton International, Roel Röhner (ehemaliger Direktor
der ältesten Daltonschule in Utrecht) die Initiativen
von den Professoren Dr. Ferdinand Gupﬁnger und Mag.
Edeltraud Mattes (in den letzten Jahren auch Dr. Wolfgang
Neuper) in einem hohen Maße unterstützte. Im Jahre
2006 konnten Studierende zum 10. Mal nach Holland
reisen, um ihrem pädagogischen Know-How einen letzten
Schliﬀ zu geben.
In der LehrerInnenausbildung werden mit dieser
Veranstaltung folgende Ziele verfolgt:
• Daltonplan-Pädagogik als einen reformpädagogischen
Ansatz kennen lernen
• Didaktische und unterrichtspraktische Elemente erleben
• Auswirkungen auf Lehrer-Schüler-Eltern studiere
• Gemachte Erfahrungen reﬂektieren und mit eigenen
Praxiserfahrungen vergleichen
• Kooperatives Lernen, selbstständiges Handeln und
Problemlösen in der Schulpraxis initiieren
Der Daltonplan birgt sehr große Chancen, auch im
österreichischen Schulsystem Fuß zu fassen. Gegenwärtig
sehe ich das besonders in der„Freiarbeit“ und den„Oﬀenen
Lernphasen“ bzw. der „Wochenplanarbeit“. Im Lehrplan
gibt es meines Erachtens viele Freiräume, die genutzt
werden können, allerdings hängt die Verwirklichung oft
von der Person des Lehrers/der Lehrerin ab, ob er/sie diese
wahrnimmt oder nicht.
Im Folgenden möchte ich Ausschnitte der Rückmeldungen
von Studenten und Studentinnen über ihre Erfahrungen
mit dieser Veranstaltung wiedergeben:
• „Ich ﬁnde es ganz toll, dass ich die Möglichkeit hatte, die
Pädagogik von Helen Parkhurst kennen zu lernen. Mich
hat dieses System überzeugt und ich möchte es – soweit
es das Regelschulsystem erlaubt – später selber einmal
umsetzen!“
• „Dieses System entspricht genau meinen Vorstellungen
und Visionen eines zielorientierten, sinnvollen
Unterrichts…“
• „Schüler in Daltonschulen lernen eine große
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Verantwortung gegenüber sich selbst, aber auch
gegenüber anderen zu entwickeln…“
• „Am meisten habe ich mich über den Lerneifer gefreut,
den die Schüler an den Tag legten…“
• „Herzerfrischend waren die „klimatischen Verhältnisse“
innerhalb der besuchten Schulen….“
• „In Utrecht habe ich erlebt, dass die Schüler ihre Arbeiten
anschließend selbst oder in Partnerarbeit kontrollieren…
es entsteht nie Langeweile, denn diese ist der beste
Nährboden für unerwünschtes Verhalten.“
• „Vom Pensenbuch als Leistungskontrolle war ich sehr
beeindruckt….“
• „Die Kinder arbeiten selbständig nach ihrer eigenen
Priorität und ihrem eigenen Tempo – zu meiner eigenen
Überraschung klappt dies tatsächlich in der Praxis. Ich
hatte nämlich vorher immer meine Bedenken, ob die
Schüler die Zeit auch wirklich sinnvoll nützen werden.“
• „In Daltonschulen ist der Arbeitslärm sehr angenehm und
stört die Schüler beziehungsweise die Gruppen nicht…“
• „Die Lehrer sind Begleiter und keine „Bestimmer“. Sie
helfen so sie gebraucht werden und sie lassen los, wenn
es Zeit dafür ist. Wir glauben noch immer oft, dass wir
den Kindern die Entscheidung noch nicht zutrauen
können…“
• „Ich bin die Angst losgeworden, die ich hatte, wenn ich
Kindern freies Arbeiten zutraute.“
• „Diese Veranstaltung öﬀnete uns die Augen, wie
Unterricht auch sein kann…sie gab uns Studenten
Sicherheit, dass man Ideen verwirklichen kann!“
• „Ich werde mir diese Freiheit, die Ruhe und die
Gemeinschaft merken, die mir in den Daltonschulen
vorgelebt wurde.“
• „Die Lehrer haben eine solche Gelassenheit und Ruhe
ausgestrahlt, die automatisch auf die Schüler überging
…ihre Arbeitsweise ist individuell ihrer Persönlichkeit
angepasst und extrem ökonomisch…“
• „Auch das Gespräch mit Roel Röhner hat mir sehr
geholfen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.“
• „Für mich war diese Veranstaltung eine der lehrreichsten
überhaupt….“
In den darauﬀolgenden Schulpraxiswochen versuchten
die Studenten in ihren Praxisklassen Ideen umzusetzen.
Nachfolgend einige Erfahrungen:
• „Ich habe mit den Kindern den Wochenplan im Sitzkreis
durch besprochen, anschließend durften sie selbständig
arbeiten (einschließlich Zurückräumen der Materialien
und Selbstkontrolle). Die Kinder arbeiteten wirklich sehr
selbständig und ich konnte gut erkennen, wie motiviert
sie arbeiteten beziehungsweise wie sie sich die Zeit
einteilten“.
• „Im Sachunterricht wollte ich mich vom Frontalunterricht
distanzieren und arbeitete mit einem „Forscherblatt“.
Ich konnte feststellen, wie engagiert und motiviert die
Kinder arbeiteten und versuchten, für jeden Punkt ihres
Forscherblattes eine Lösung zu ﬁnden.“
• „Ich bin der Meinung, dass man den Kindern viel
zutrauen kann und ihre Selbstständigkeit so gut es geht
fördern sollte.“
• „Im Turnunterricht konnten die Kinder selbständig die
Stationen wählen“.
• „In meinem Praktikum habe ich festgestellt, dass ein
großer Teil der Stunden nur Übungsstunden sind.
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Schnelle Schüler sind bald unterfordert, schwache Schüler
überfordert. Meiner Meinung sollte es zumindest jeden
Tag eine Stunde geben, in der die Kinder selbsttätig sein
können und in ihrem eigenen Tempo an verschiedenen
Aufgaben arbeiten können“.
• „Ich konnte in meinem Blockpraktikum sehr viel
ausprobieren und ich war erstaunt, wie gut man sich
auf die Kinder verlassen konnte, sie arbeiten alleine und
wirklich selbständig.“
• „In meiner Praxisklasse wurde viel in der Freiarbeit mit
anschließenden Reﬂexionen gearbeitet. Ich konnte viele
Parallelen zu Holland feststellen.“
• „Ich habe meiner Praxislehrerin einiges vom Daltonplan
erzählt und sie fand das sehr spannend. Ich glaube, unsere
Lehrer und Lehrerinnen wären alternativen Formen des
Unterrichts gegenüber nicht grundsätzlich abgeneigt, sie
müssten nur mehr publik gemacht werden…“

počátku frustrovány a raději by vůbec nenastoupily. Na
druhé straně jsou pedagogové vystaveni tlaku učebního
plánu, očekávání rodičů a dětí a často se cítí velmi zatíženi.
Skutečnost ukazuje, že „škola“ se sice velmi často zvládne,
ale stává se zatěžkávacím faktorem pro děti, rodiče i učitele /
studie Mattes/Mattes 2000: Škola dnes – rodinný problém?/.
Vzdělávací proces učitelů je podporován a veden tak, aby
dokázal hledat nové cesty a způsoby v práci s dětmi. Jisté je,
že v našem současném dynamickém světě nemají platnost
zastaralé systémy, které neumožňují širší rozvoj výchovy
a vzdělání. Především je to dnes vedle zprostředkování kulturní
techniky také sociální kompetence jako samostatnost,
vlastní zodpovědnost, sebedůvěra a sebečinnost, které patří
do budoucí výbavy každého mladého člověka. Aby bylo
možno získat uvedené schopnosti, je nutné zasadit učební
proces do náležitého rámce s danými pravidly, hodnotami
a normami. Jako takový se ideální jeví Daltonský plán.

An vielen österreichischen Schulen werden Elemente
des Daltonplans unbewusst umgesetzt, und in vielen
Klassen wird aber auch ganz bewusst nach diesem Ansatz
gearbeitet. Die „Europa-Schule“ in Wien ist vorläuﬁg die
einzige Daltonschule in Österreich. Die Pädagogische
Hochschule der Diözese Linz hat den Daltonplan in ihrer
Grundausbildung und die Pädagogische Hochschule des
Bundes in Graz thematisiert diesen reformpädagogischen
Ansatz in der Lehrerfortbildung. Was uns fehlt ist
eine gemeinsame Plattform für den Austausch. Aber
dennoch sind wir nicht alleine, denn alle österreichischen
„Daltons“ sind stets zur Internationalen Konferenz in
Brünn eingeladen, wo Kontakte geknüpft und Fragen
besprochen werden können.

Pedagogická fakulta diecéze Lince si proto dala v roce 1997
za úkol zohlednit ve svém vzdělávacím procesu „starý“
reformě-pedagogický náhled: daltonský plán. Ten by měl
být „zrenovován“ a vypůjčen v Holandsku.

Ich möchte alle ermutigen, im Rückgriﬀ auf
reformpädagogische Modelle zeitgemäße Mischformen
zu entwickeln, damit eine farbenfrohe Schullandschaft
entstehen kann, die sich durch Vielfalt in der Einheit, durch
unterschiedliches didaktisches Handeln bei gleichzeitiger
Verpﬂichtung auf eine „Pädagogik vom Kinde aus“
auszeichnet. Der Daltonplan ist als interessensleitender
Ansatz hierfür geradezu prädestiniert!
DANK an Roel Röhner (Präsident von Dalton
International) für seine großartige Unterstützung; Dick
de Hahn von der Pädagogischen Hochschule Utrecht
für die Workshops mit Studenten; Hans Wenke sowie
an die vielen Direktoren und Direktorinnen, Lehrer
und Lehrerinnen, die sich Jahr für Jahr bereiterklärt
haben, unseren Studenten und Studentinnen von der
Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz an ihrem
Unterricht teilhaben zu lassen.

DALTON ve vzdělávacím procesu učitelů
Edeltraud Mattes
Päd. Hochschule der Diözese Linz

Dnes, daleko více než v minulosti, stojí škola před novými
výzvami. Děti, které pocházejí z různorodých rodin a mají
rozdílné základní vědomosti, se setkávají v jedné třídě
a musí se zařadit do školního procesu. Některé děti se těší
a přináší si svůj tajný sen o škole s sebou, jiné jsou již od

Přednášky „ Daltonský plán v teorii a praxi“ v rozsahu 3
semestrálních týdenních hodin.
Studující pátého semestru učitelství 1. a 2. stupně měli a mají
možnost seznámit se s tímto způsobem výuky přímo na místě
v Holandsku / Utrecht a okolí/ a to návštěvami ve školách,
studiem odborných teoretických podkladů a samostatným
zařazením prvků daltonského plánu do vyučovací praxe/
studium literatury, hospitace, workshopy s Roelem Rohnerem,
návštěva pedagogické fakulty v Utrechtu s Dickem de Haan/.
Návštěvy škol v Holandsku byly a jsou možné pouze proto, že
president mezinárodní daltonské asociace a bývalý ředitel
nejstarší Daltonské školy v Utrechtu Roel Rohner podporoval
iniciativu profesora DR. Ferdinanda Gupﬁngera a Mag.
Edeltraud Mattes/ v posledních letech také Dr. Wolfganga
Neupera/. V roce 2006 mohli studenti již podesáté vycestovat
do Holandska, aby poskytli svému učitelskému Know-How
poslední poznatky.
Ve výuce učitelů jsou sledovány následující cíle:
- seznámit se s daltonskou pedagogikou jako reformním
pedagogickým směrem,
- zažít didaktické a pro výuku praktické prvky,
- studovat účinky na dětech, rodičích a pedagogickém
sboru,
- zjištěné poznatky zaznamenat a porovnat s vlastními
zkušenostmi z praxe,
- podněcovat kooperativní učení, samostatné jednání,
a řešení problémů ve školní praxi.
Daltonský plán přináší obrovské možnosti. Také pro rakouský
školský systém. V současnosti vidím velký prostor zejména
ve „ volné práci“ a „ otevřených učebních fázích“ resp. „
týdenní plány“. V učebním plánu existuje podle mého názoru
mnoho volného prostoru, který lze takto hodnotně využít.
Samozřejmě to závisí na osobnosti pedagoga.
Následně bych chtěl uvést poznatky a zkušenosti studentů,
které získali při této výuce.
- Je perfektní, že jsem se mohl seznámit s pedagogikou H.
Parkhustové. Tento systém mě přesvědčil a pokud to bude
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možné, chtěl bych ho uvést do své osobní praxe
- Tento systém naprosto odpovídá mé představě a vizi
o cíleně orientované a smysluplné práci
- Žáci na daltonských školách se učí zodpovědnosti nejen
k sobě samým, ale také k ostatním.
- Velmi na mě zapůsobilo srdečné ovzduší v navštívených
školách.
- V Utrechtu jsem zažil, že si žáci nakonec sami nebo se
spolužáky práci zkontrolují... nevzniká žádný prostor pro
nudu, která je vždy zdrojem nežádoucího chování.
- Velmi mě nadchla kniha úkolů s kontrolou výkonů.
- Děti pracují samostatně podle svých vlastních priorit a svým
vlastním tempem – k mému vlastnímu překvapení to v praxi
opravdu funguje. Myslel jsem si totiž předtím, že žáci svůj čas
smysluplně nevyužijí.
- V daltonských školách je ruch velmi příjemný a v podstatě
neruší žáky resp. skupiny.
- Učitelé jsou průvodci – nechovají se direktivně. Pomohou,
kde je třeba a naopak nechají samostatný čas. My se totiž
stále mylně domníváme, že dětem nemůžeme ponechat
možnost vlastního rozhodnutí.
- Zbavil jsem se strachu, který jsem měl, když jsem svěřil
dětem volnou práci.
- Tento cyklus nám otevřel oči, jak může výuka také vypadat
– dal nám jistotu, že můžeme uskutečňovat nápady.
- Zaznamenám si tuto svobodu, klid a pocit soudržnosti,
které mně byly předloženy v daltonských školách.
- Učitelé vyzařovali takovou spolehlivost a klid, která se
automaticky přenesla na žáky…….jejich způsob práce je
individuální, přizpůsoben jejich osobnosti a velmi úsporný.
- Také rozhovor s Roelem Rohnerem mi velmi pomohl, abych
získal nové poznatky.
- Tento cyklus byl pro mě vůbec nejbohatší na poznatky
k učení.
V následujících týdnech zkoušeli studenti přenést do praxe
své nápady a poznatky. Zde jsou vlastní zkušenosti:
- Prodiskutovala jsem s dětmi týdenní plán v kruhu na
koberci a poté mohly začít samostatně pracovat/ včetně
úklidu použitých materiálů a sebekontroly/. Děti pracovaly
opravdu samostatně a já jsem mohla dobře rozpoznat jejich
motivovanost, resp. způsob rozdělení úkolů
- V prvouce jsem se chtěla vyvarovat frontálního vyučování
a pracovala jsem s průzkumovým pracovním listem. Zjistila
jsem, jak zapáleně děti pracovaly a shromažďovaly poznatky
ke každému uvedenému bodu.
- Domnívám se, že lze dětem daleko více důvěřovat a tím
podporovat jejich samostatnost.
- V tělocviku si mohly děti samostatně zvolit stanoviště.
- Během mé praxe jsem zjistila, že převážná část hodin jsou
pouze cvičební hodiny. Rychlí žáci jsou nevyužití, slabší
přetěžováni. Podle mého názoru by měla být minimálně
jedna hodina denně, kdy děti mohou pracovat samostatně
svým tempem na různých úlohách.
- Ve své blokové praxi jsem si mohla velmi mnoho vyzkoušet
a byla jsem opravdu překvapena, jak dobře se mohu na děti
spolehnout. Pracovaly opravdu samostatně.
- V mé cvičné třídě se pracovalo hodně se samostatnou prací
a následnou reﬂexí. Zaznamenal jsem mnoho společných
bodů s Holandskem.
- Povyprávěla jsem své cvičné učitelce mnoho o daltonu
a ona sama to považovala za velmi zajímavé. Myslím si, že
by se našim pedagogům měly více zviditelnit alternativní
formy výuky.
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Na mnohých rakouských školách jsou daltonské prvky
zcela nevědomě zaváděny, ale v mnohých třídách se tak
pracuje vědomě. Evropská škola ve Vídni je předběžně jediná
daltonská škola v Rakousku. Pedagogická fakulta v Linzi má
zařazený Daltonský plán do svého základního programu
a Pedagogická fakulta v Grazu zavádí témata reformní
pedagogiky do dalšího vzdělávání učitelů. Co nám chybí,
je společná platforma pro výměny. Ale přesto nejsme sami,
všichni rakouští „Daltonisté“ jsou pozváni na konferenci do
Brna, kde mohou navázat kontakty a prodiskutovat různé
otázky.
Chtěla bych podpořit všechny, aby se nebáli rozvijet všechny
modely reformní pedagogiky, které pomohou vytvořit
pestrou základnu našich škol. Dalton je jedním ze zajímavých
přínosů.
Díky Roelu Rohnerovi – presidentu mezinárodní
daltonské asociace – za jeho vynikající podporu,
Dicku de Hahnovi z Pedagogické fakulty v Utrechtu
za workshopy se studenty, Hansi Wenkemu stejně
jako mnohým ředitelům a ředitelkám, učitelům,
učitelkám, kteří se každoročně věnují našim studentům
z Pedagogiké fakulty v Linci.

Breaking the Barriers
Ivana Melichárková
Headmaster ZŠ Horácké nám., Brno

Dalton’s Method is considered to be a way of thinking
rather than only a method – a way of thinking which
embodies all other helpful principles in itself.
My aim is to focus on one of the most important of the
Dalton-principles - the cooperation. I would also like to
stress its beneﬁcial inﬂuence for our school. I suppose
that there is not a single person in our educational system
that would claim that he/she never cooperated with his/
her colleagues. But honestly, there are such people. The
teachers in our school have been facing a major problem
for many years – their workplace has been divided
between two buildings. They were meeting one another
only occasionally. Their meetings were mostly formal. All
of them used the Dalton method in their lessons, but they
totally lacked cooperation and coordination. Outwardly,
everything seemed perfect. The shortcomings became
visible only when the pupils advanced from the ﬁfth class
to the sixth class which meant changing of the buildings.
Then it came out that there was no continuity between
the grades, the teachers and their curriculum.
While the children were encouraged to cooperate, the
teachers themselves failed in this aspect. I can not say
that all of them. There has always been some cooperation
between the teachers on the same ﬂoor for example mostly based on mutal sympathies and understanding.
Clearly we lacked the cooperation between individual
classes and the two stages of our primary education
in general. We had to ask ourselves the question – „Do
we, teachers, really observe what we are teaching our
pupils?“ And it really was not pleasant to admit the truth.
In fact, one of its results was that we began to argue with
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one another and blame ourselves. But, gradually, the
important change came.
Nowadays, the situation has changed completely. At the
beginning we made some personal changes and some
changes in the directing of the system. The guidance
is now interconnected and the managers of individual
sections meet regularly now. Not only the managers
cooperate, but also the teachers. They strated to organise
joint projects between the individual classes. They also
began to meet in both of our buildings. The outcome
was the ﬁrst collective seminar organized by all teachers
from the ﬁrst stage (classes from 1 to 5), called „The
Classes without Borders“. Our big success is the present
cooperation and the connection between the ﬁrst and
the second stages of our educational system. We regularly
organize joint sporting events, Dalton Days and projects.
Also the joint ski course, attended by pupils from the
seventh and ﬁfth class, became a tradition in our school.
Children from Uprkova street look forward to coming to
Horacke Namesti and visiting our menagerie, or meeting
their younger friends and the former teachers. They
started to like changes.
Although we managed to change the previously bad
situation, we still do not forget to look to the future.
We are still strenghtening the further cooperation
between the emploees of our school. We are responsible
for their further education. We also strated our new,
school educational programme – a kind of our patented
curriculum – which has put us forward.
To sum up, I wanted to point out that Dalton principles
can be very helpful if they become a part of the whole
school, not only a part of the curriculum. And in our case
they really became a part of our thinking – our vision of
the world.
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ročníků, které jsou na prvním stupni rozdělené mezi obě
pracoviště, i mezi 1. a 2. stupněm, což se právě ukázalo při
přechodu žáků na 2. stupeň.
Tehdy přišel na řadu princip spolupráce. Museli jsme si sami
položit otázku, dodržujeme-li my, to co se snažíme učit děti.
Nebylo příjemné si na tuto otázku odpovědět a vedlo to
k mnoha sporům mezi námi, ale postupně po malých krocích
začala změna.
V současné době je situace zcela jiná. Na začátku byla
změna v systému řízení obou pracovišť a některé personální
změny. Řízení je nyní propojené, vedoucí jednotlivých úseků
se pravidelně scházejí a jejich spolupráce je velice živá.
Spolupracují také učitelé celých ročníků, ale nejen to, pořádají
také společné projekty mezi ročníky, schází se společně na
obou pracovištích. Důkazem je první společný seminář, který
uspořádaly učitelky 1. stupně z obou pracovišť a i jeho název
„Třídy bez hranic“ charakterizoval změnu, ke které na naší
škole v minulých letech došlo. Za velký úspěch pokládáme
i to, že se podařilo propojit 1. a 2. stupeň. Pravidelné jsou
společné sportovní akce, daltonské dny i projekty. Také
lyžařský kurz 7. a 5. ročníku se stal tradicí. Děti, které přichází
z odloučeného pracoviště, již znají prostředí i učitele a těší se
například na náš zvířetník, na projekty, ale také na to, že i oni
budou spolupracovat s mladšími kamarády a vracet se do
prostředí, ze kterého odešly.
Třebaže se podařilo situaci změnit, nezapomínáme dál
posilovat spolupráci mezi pracovníky školy. Pořádáme
společné vzdělávání a také práce na našem školním
programu, podle kterého jsme již začali pracovat, nás
posunula dopředu.
V tomto příspěvku jsem chtěla pouze ukázat, že daltonskě
principy nám budou pomáhat, pokud se stanou součástí
celého života školy, že je nelze aplikovat pouze na část
výukovou. Je to způsob myšlení, který je stále živý a neustále
se mění.

Boření bariér
Ivana Melichárková
ředitelka ZŠ Horácké nám., Brno

Říká se, že dalton není metoda ani forma, ale způsob myšlení,
který v sobě zahrnuje všechny daltonské principy.
V následujícím příspěvku bych se chtěla zaměřit pouze na
jeden z daltonských principů a ukázat, jak jeho naplnění bylo
prospěšné pro naši školu. Mám na mysli princip spolupráce.
Domnívám se, že v našem školství neexistuje člověk, který
by se otevřeně přiznal k tomu, že nespolupracuje se svými
kolegy a raději si hraje na svém „vlastním písečku“. Pokud
však k sobě budeme dostatečně poctiví, musíme si přiznat, že
stále mezi námi jsou i takoví učitelé.
Naše škola se řadu let potýkala s problémem existence dvou
pracovišť, mezi kterými bylo pouze formální spojení. I když
byly při výuce využívány daltonské prvky a navenek vše
působilo bezchybně, přesto se chyba projevila v nejcitlivější
oblasti, a to v odchodu některých dětí, které měly přejít
z jednoho pracoviště na druhé, na jinou školu. Neexistovala
kontinuita.
Zatímco byly děti při výuce vyzývány ke spolupráci, soustavná
spolupráce všech učitelů zde chyběla. Samozřejmě někteří
učitelé spolupracovali, ale byla to spolupráce pouze v rámci
sousedních tříd, na bázi osobních sympatií a pouze v rámci
jednoho pracoviště. Citelně chyběla kooperace v rámci celých

Dalton in practice of
kindergarten
Alena Roupcová
Headmaster MŠ Neklež 1a, Brno

The word Dalton has been sounding in our school for
several years. At the beginning teachers, children and
parents did not know it.
Today we know that it is not just a word but sophisticated,
educational direction, we all are following. We have made
a good thing for both children and us.
In three years trial period of our Educational program
we have veriﬁed that the achieved self-reliance, freedom
and cooperation helped us create the Class educational
system.
These three principles help us in personal development
and motivate us for self education in areas that are
interested for us. Now we also are able to touch all the
things we were afraid of.
Everybody is diﬀerent but we are connected with these
three continuously developing principles. One of many
examples, how to fulﬁll the Dalton ideas in practice: we
and children together decide to make a trip. Children will
present their proposals in the way to attract their friends.
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The proposal that will attract the most children will be
realized. We and children have the opportunity to create
wide variety of activities based on our experiences to
present the experience to their parents. We draw pictures,
model, paint pictures, together we create chronicle with
photos, work with products of nature or just talk. In this
way we fulﬁll not only the Dalton principles but we come
across some competences in accordance with General
educational program.
Since we have been working and living according to
Dalton‘s principles, the children are more tolerant,
communicative and willing to help and give advice to
each other. They know what can and must not be done
because they themselves create the rules they keep and
respect in the classes together with teachers. Children
have an extended knowledge about not only their
surroundings but the others as well, about nature, about
the world, based on their knowledge, using encyclopedia
and mainly on experience learning.
This way we are reaching the feed back. Parents praise
not only their children but also teachers, the way children
grow. The people wonder how children are creative and
accomplished. At ﬁrst classes of primary schools teachers
know that scholars attended our kindergarten. Having
this feed back and reactions we enjoy our work. Not only
we but children as well are more satisﬁed, this is the main
thing in our work. We are heading the right direction.

Dalton v praxi mateřských škol
Alena Roupcová
ředitelka MŠ Neklež 1a, Brno

„Slovo“ dalton zní naší mateřskou školou již několik let.
Nejdříve ho neznaly učitelky, děti ani rodiče.
Dnes víme , že to není jen prázdné „ slovo“, ale promyšlený,
výchovně vzdělávací směr, kterým jsme se dali všichni
společně. Udělali jsme dobře a to nejen hlavně pro děti, ale
i pro sebe.
Po uzákonění Rámcového vzdělávacího programu, i nám
získaná samostatnost, volnost a spolupráce pomohly při
vytváření Školního i Třídního vzdělávacího programu.
Tyto tři principy pomáhají všem k osobnímu růstu a motivují
k sebevzdělávání v oblastech , které nás zajímají, ale s jejich
pomocí se dokážeme dotknout i toho, čeho se jakoby
bojíme.
Jsme každý jiný, ale spojují nás tři stále se rozvíjející a pod
kůži dostávající principy.
Jeden příklad z mnoha, jak naplňovat daltonskou ﬁlozoﬁi
v praxi: společně se s dětmi rozhodneme uskutečnit výlet.
Děti přednesou své návrhy tak, aby zaujaly co nejvíce
kamarádů. Pro který se nadchne nejvíce dětí, ten společně
uskutečníme. Ze společných zážitků máme možnost vytvořit
s dětmi širokou nabídku činností, jak chtějí dát rodičům
vědět, co prožily. Kresbou, modelováním, malbou, společně
vytvořenou dějovou knihou doplněnou fotograﬁemi, prací
s přírodninami, neživou přírodou nebo jen slovní formou.
Tak společně naplňujeme nejen principy daltonu, ale
dotkneme se i některých kompetencí nutné plnit Rámcovým
vzdělávacím programem.
Po dobu, kdy pracujeme a žijeme daltonskými principy,
jsou děti vzájemně tolerantnější, komunikativnější, ochotni
si navzájem pomoci a poradit druhému. Ví, co se smí a co
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ne, protože si samy ve třídách vyhotovují pravidla, která
také společně s učitelkami dodržují a respektují. Děti mají
rozšířené vědomosti o okolí nejen své, ale i ostatních,
o přírodě, světě, na základě svých poznatků, encyklopedií
a hlavně prožitkovému učení.
Tímto se dostáváme až ke zpětné vazbě. Rodiče chválí nejen
své děti, ale i paní učitelky, jak jejich děti jdou kupředu, okolí se
podivuje, jak jsou děti zvídavé a kultivované. V prvních třídách
hned vědí, kteří prvňáčci navštěvovali naší mateřskou školu.
Při těchto odezvách a reakcích nás práce naplňuje a těší,
jsme spokojenější nejen my, ale hlavně děti a o to v naší práci
přece jde. Jdeme správným směrem.

Mind-maps – Visualization
reachable
Lukáš Bajer
ZŠ a MŠ Husova

(This article is just an excerpt from the Czech version;
the process of mind-mapping is well known abroad for
decades. For those interested in deeper information
I highly recommend to either visit the links at the end of
the article, or read the books.)
The means of handling information changed not only
in terms of its amount. Our pupils live with the Internet.
The „World-Wide-Wave „ itself evolved: even though
we might not like it, pictures and visuals dominate the
informational highway. A painful question arises: Aren’t
we de-motivating our students from the very beginning
when we oﬀer them all the information in a form of
a linear text? How does the traditional line “ﬁt” into their
world? Is it able to catch their attention? Or do they
consider it a priori as a necessary evil? Is it absolutely
vital to use lined notebooks in all subjects where it is
considered “traditional”?
Tony Buzan created the “mind-mapping™” technique
in 1970s. There exist many names, for example mindmapping, semantic mapping, word-mapping or conceptmapping. The principle is more or less the same. In
a limited space, there appear various ideas related to one,
central topic. The relations of all the terms to the root are
showed by connection lines. The process of mind-mapping
results in a “map” of what we know about a certain topic.
Both Buzan and Fisher claim that the principle of mindmapping copies the way the brain handles information:
when we try to remember something, there appear only
fragments ﬁrst; it is the associations with other fragments
that lead us to the overall mental picture later. The mindmap, Fisher continues, provides us with a “geographical
map of the landscape” in our brain. The dominants shade
less important sights; the elements co-exist together and
complement one another.
How to do a mind-map?
1. Write the title of the subject in the center of the paper.
2. Draw a circle around it.
3. Write names of subcategories around the root-title and
connect them with lines. (Use one color for each branch.
Label the lines.
4. If you have other sublevels in the categories, do the
same again and again.
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5. Go on with the process until you have all the information
structured.
6. Personalize the map: draw pictures and icons to own
(and remember) the topic better.
What can I use for making mind-maps
The easiest way (pencil-work) should be completed with
colored pencils to diﬀerentiate among categories and
to allow kids to personalize their creations with various
icons or pictures. It is also possible to use the Post-It sticky
notes: a valuable method when used on a single sheet
of paper – you can restructure the concept any time you
wish. The teacher might provide the pupils with a paper
with pre-drawn lines to help with the structure. This
method leads children to think in structured categories
and allows “correcting” immediately when the mistake is
realized. (On the other hand, it also creates space for novel
connections.) Another variant is to combine the text with
pictures, as you can see in the notebooks of Renaissance
genius, Leonardo da Vinci. It is scientiﬁcally acknowledged
that when human concentrates on problem solving,
analyzing, mathematical equations etc., he uses the left
hemisphere; being creative or using intuition activates
the right hemisphere. Combining both ways leads us to
using more of the brain capacity, e.g. Tony Buzan suggests
drawing picture into the mind-maps whenever such
a picture appears in your mind.
“Computer-addicted” can select from various graphic
programs to programs designed directly for mindmapping. Besides freeware programs e.g. Freemind, Info
rapidKnowledgeMap2000 or IMHC Cmap Tools there are
many commercial programs. (Among the most valued
there appear MindGenius, Inspiration (and children
version Kidspiration) or VisualMind7 (all running on
Windows platform).)
The map is not everything
First, it is more suitable for children with dominating
visual intelligence. Secondly, an argument I hear very
often, claims larger (and therefore more complex)
map is not much transparent. They are right, of course.
However, I usually answer that the map itself is not as
important as the process of creating it. If the teacher is
able to “persuade” the pupil to be active in handling and
organizing the information, for example a usually boring
copying of the text from blackboard or presentation
into notebooks changes into an immediate result of how
successful the teacher was when he explained the topic.
There are other problems, of course. I think the most
painful appears when the teacher decides to input some
maps on worksheets. There are programs for mindmapping, however, they are not cheap and many schools
cannot aﬀord them easily. The easiest way of coping is
to refresh all the skills in computer graphics and enjoy
drawing circles, bubbles, squares and numerous lines and
pointers.
To conclude, I would like to mention one problem of
Czech school system, often only shrugged oﬀ. We know
that in many subjects, the pupils learn things they would
never use in the real life. Even though the school reform
suggested by the Ministry of Education looks nice, there is
no research (and therefore no empiric proof ) which would
show the secondary schools entrance-exams are going to
respect such changes and concentrate more on skills than
knowledge in the process of entrance exams. Therefore
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many of the teachers have to “stay in touch” with out-ofdate, sometimes almost absurd topics (and believe me, as
a Czech teacher I know what I am talking about). What the
teachers can do is to teach the pupils with methods they
could use as grown-ups.

Myšlenkové mapy – názornost na dosah
Lukáš Bajer
ZŠ a MŠ Husova

Způsob přijímání informací se nezměnil pouze co do
množství. Naši žáci žijí internetem. Spolu s „World-WideWave„ se ale výrazně proměnila forma, jíž se informace
podávají. Ať se nám to líbí nebo ne, současné informační
dálnici dominuje obraz. Nezbývá než položit si bolestivou
otázku:
Nedopouštíme se na žácích násilí, když jim nutíme veškeré
materiály ve formě „lineárního“ záznamu? Co jim vlastně
říká řádek? Dokáže udržet jejich pozornost? Anebo k němu
apriori přistupují jako k nutnému zlu? Je nutné je ve většině
předmětů trápit běžnými linkovanými sešity je proto, že se
tak dělá?
V 70. letech 20. století vytvořil Tony Buzan koncepci označenou
jako „mind-mapping™.“ Jak v angličtině, tak i v češtině
existuje k tomuto názvu větší počet variant (a následně
jich překladů). Mluvíme o mind-mapping (mapování
mysli), pojmovém mapování (semantic mappíng), slovních
mapách (word-maps), mentálních mapách (mind-maps),
konceptových mapách (concept mapping) atd. Princip všech
zůstává stejný. Na omezeném prostoru se objevují různé
pojmy, které mají „nějaký“ vztah k určitému centrálnímu
pojmu (tzv. kořenový pojem, root). Vztahy mezi jednotlivými
pojmy pak naznačují spojnice. Výsledkem „mapování“ je
potom doslova obraz, mapa toho, co k danému tématu
známe. Fischer jde ve své úvaze ještě dál. Tvrdí, že princip
pojmového mapování v podstatě odpovídá činnosti mozku
při vybavování – nejprve si vybavujeme střípky, které potom
propojujeme s dalšími připomenutými si pojmy. Výsledkem
mapování je podle Fischera jakási „zeměpisná mapa“
povrchu v našem mozku – výrazné dominanty zastiňují ty
méně významné, útvary se vzájemně doplňují a jsou v hlavě
zaznamenány pomocí dříve stanoveného úzu.
Jak se dělají pojmové mapy?
1. Doprostřed papíru napíšeme název mapy (centrální pojem,
root node). Je vhodné tento pojem zakroužkovat a oddělit jej
tak od ostatního prostoru.
2. Okolo hlavního pojmu napište hlavní kategorie pojmu
(child nodes) a propojte je čarou s pojmem centrálním.
3. Pro jednotlivé podkategorie nakreslete další spojnice
a doplňte další pojmy.
4. Pro nižší a nižší úrovně postupujte stejně; mapa bude
přehlednější, pokud si jednotlivé spojnice pojmenujete,
případně jednotlivé „větve“ mapy barevně odlište.
Dokončená pojmová mapa se skládá z většího množství
kategorií a podkategorií, které na sebe navazují jako větve
rozložitého stromu.
Jak vytvořit myšlenkovou mapu?
Princip tvoření map je velmi jednoduchý, stačí pouze tužka
a papír. (Anglické názvy používám kvůli počítačovým
programům)
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Co všechno lze při mapování použít?
Nejjednodušší způsob, tedy práci s tužkou a papírem, je
možné, respektive nutné doplnit o výčet dalších možností
pojmového mapování. Kromě pastelek, které slouží
nejen k barevné diferenciaci jednotlivých kategorií, ale
také umožňují dětem promítnout vlastní já do barvení
a dokreslování různých ikonek obrázků, můžeme například
použít také lepicí štítky Post-It. Tyto jsou vhodné v kombinaci
s papírem, na který učitel předkreslil čáry. Vedou děti
k promýšlení kategorií a neﬁxují jednotlivé pojmy do jediné,
třeba chybně zvolené pozice.
Jinou variantou je kombinace obrázku doplněného textem
v „bublinách“. Poznámky s obrázky je jev velmi starý, jak
dokazují např. deníky génia renesance, Leonarda da Vinciho.
Výzkumy také dokazují, že soustředí-li se člověk na řešení
problému, na jeho verbální pojmenování či analýzu, používá
levou stranu mozku. Kreslení obrázků, intuice či tvořivost
vedou k zapojení pravé hemisféry a dochází tak k většímu
zapojení mozku. Tony Buzan tvrdí, že jakmile vás napadne
nějaký obrázek, měli byste jej do mapy nakreslit. Z toho
důvodu také doporučuje používat spíše jednoslovných
pojmenování, neboť velkým množstvím textu by mapa
ztratila na přehlednosti.
Pro počítačově závislé, respektive gramotné, by mohly
být alternativou vedle klasických graﬁckých programů
také programy vytvořené podle koncepce mentálního
mapování. Vedle freewarových programů, mezi něž patří
např. Freemind, InfoRapidKnowlegemap2000 nebo IMHC
Cmap Tools se objevuje celá řada komerčních programů.
Mezi nejlépe hodnocené patří MindGenius, Inspiration (s verzí
pro děti Kidspiration) nebo v současné době nejlacinější
VisualMind7.
Jak naučit děti tvořit myšlenkové mapy?
Existuje mnoho způsobů a technik, jak s mapováním ve
škole začít. Na začátku je nutné zvážit, jak staré žáky budu
techniku učit. Na nižším stupni ZŠ se pojmové myšlení teprve
utváří.
Několik příkladů aktivit pro žáky.
1. Vytváření hierarchií z daných pojmů.
Zadejte dětem několik slov (např. kámen, strom, příroda,
rybník, skála, ryba, les, šupina) a požadujte, aby tyto pojmy
„poskládaly“ od nejvšeobecnějšího k určitému nebo naopak.
Nechejte si od nich diktovat řešení a současně zakreslujte na
tabuli pojmovou mapu.
2. Mapování z volných nápadů.
Zadejte dětem, aby napsali k nějakému termínu co nejvíce
nápadů (např. ryba).
Po porovnání s partnerem nakreslete doprostřed tabule pojem a připojte hierarchicky uspořádaná související slova.
3. Mapování textu.
Zadejte dětem nějaký text.
Nechejte je najít a zvýraznit klíčová slova textu.
Ostatní text eliminujte.
Hierarchicky uspořádejte informace.
Barevně odlište jednotlivé kategorie.
Jak vylepšit pojmovou mapu?
Mapování je nutné se naučit, stejně jako se děti musí naučit
třeba tvoření kvalitních poznámek z textu učebnice. Velmi
často se totiž stává, že děti v zápalu boje přidávají informace
nepodstatné, nepromýšlí jednotlivé kategorie, anebo jenom
v lenosti mapu odbudou. Tak tedy, několik nápadů, jak
zlepšit pojmové mapy Vašich žáků.

M A G A Z I N

2007

Nápady na vylepšení pojmových map.
• Používejte jednoduchá slova nebo spojení slov. Snažte se
nepoužívat vycpávková slova, soustřeďte se na používání
klíčových slov. Čím více „slovního balastu“ použijete, tím
méně bude mapa přehledná.
• Pište čitelně. Toto snad není nutné komentovat.
• Barevně odlišujte různé nápady. Snadněji potom odlišíte
jednotlivé kategorie. (Používejte jednu barvu pro jednu celou
větev vycházející z kořenového pojmu.)
• Používejte symboly a obrázky. Pokud používáte různé
symboly (například podobné jako pro metodu IN-SERT),
používejte je i v pojmových mapách. Dostatek nápaditých
symbolů a obrázků Vám umožní sžít se s mapou (naplníte
tak důležitý závěrečný bod studijních dovedností,
personalize=zvnitřnění.)
• Spojujte podobná témata. Často se stává, že se Vám na
zcela opačných stranách mapy objeví podobná témata.
Nakreslete si mezi nimi spojnici a barevně ji odlište od textu,
přes který bude přecházet. Dbejte na to, aby byla mapa stále
srozumitelná.
• Vytiskněte si mapu. Častý nešvar všech počítačových
„závisláků“. Jak je jednou něco v počítači, už se k tomu nebudu
vracet. Snažte se vždy po dokončení mapu vytisknout. Donutí
Vás to zastavit se nad ní, zjistit, zda zcela vyhovuje Vašim
požadavkům a pokud nikoli, nebojte se ji předělat. Mapu si
vyvěste na nějaké viditelné místo, například na nástěnku.
K čemu je možné pojmové mapy použít?
Metnální mapy můžete použít v podstatě na cokoli. Ve školní
praxi se mi osvědčilo používat mapování při brainstormingu,
při porovnávání různých jevů, pro přípravu výzkumu pro
psaní různých referátů nebo slohové práce. Speciﬁcké místo
mají podle mne mapy například při výuce cizího jazyka,
zejména při tvoření písemných záznamů. Vedle vytváření si
tematicky uspořádané slovní zásoby používám konceptové
mapy pro nácvik konstrukcí vět (např. při popisu obrázku);
postup pro žáky srozumitelnější, navíc je donutí před psaním
textu nejdříve vyhledat všechny potřebné informace ve
slovníku, které teprve potom vkládají do vět. Zejména žáci
s problémy s cizím jazykem mají velkou naději na úspěch –
stačí jim pouze „skládat jednoduché puzzle“ jazyka a chyb se
v podstatě nedopouští. Základní možnosti použití mapování
najdete v následující tabulce.
K čemu je možné použít pojmové mapy?
Sbírání informací
Učení se – sbírání dat, opakování
Hledání nápadů, řešení
Brainstorming, třídění materiálů, deﬁnování problému,
řešení problému, mapování procesu, analýza výsledků,
rozhodování, příprava před psaním referátu
Výsledky
Písemné práce: zprávy, návrhy, referáty, laboratorní
protokoly
Prezentace
Plánování projektů
Mapa není všechno …
Stejně jako všechno ve školství ani mentální mapování není
samospasitelné.
Zaprvé, svou postatou spíše vyhovuje vizuálním typům žáků,
kteří v této technice mohou najít důležitého pomocníka při
jakékoliv činnosti. Další výhradou bývá argument, že hodně
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rozvětvená mapa je absolutně nepřehledná. Odpůrci mají
v tomto bodě pravdu. Podstata mapování se totiž neskrývá
ve výstupu, spíše spočívá v procesu tvoření mapy. Přesvědčí-li
vyučující žáka, aby se snažil nejen pasivně přijímat informace,
ale spolupodílel se na jejich organizaci, změní se např. nudné
opisování zápisu do sešitu z tabule v přehlídku toho, co si žáci
pamatují z učitelova výkladu.
Další problém čeká na učitele, který se pokouší vytvářet
pracovní listy obsahující mapy, při samotném vytváření.
Existují sice různé varianty programů vhodné k mapování,
ale všechny počítají s tím, že jejich uživatel bude vpisovat
informace do jednotlivých políček. Navíc jsou tyto programy
většinou komerční, a proto pro většinu škol víceméně
nedostupné. Nezbývá než tedy osvěžit základní znalosti
z kreslení na počítači a vrhnout se na vytváření koleček,
obdélníků, bublin a různých šipek.
Závěrem je vhodné upozornit na jeden často přehlížený
jev v českém školství, hodnocený pokrčením ramen.
Všichni víme, že se v mnoha předmětech žáci učí témata,
se kterými se již nikdy v životě nebudou muset zabývat.
Argument, že nové ŠVP a koncepce ministerstva školství
přinese významnou změnu co do obsahu učiva, není dosud
empiricky podložen, například chybí jasná návaznost změny
na středních, případně vysokých školách. Mnohým učitelům
tedy nezbývá než tápat v starých, místy téměř absurdních
tématech (jako češtinář vím, o čem mluvím). Mohou ovšem
při jejich učení naučit žáky metody práce, které se jim v životě
rozhodně neztratí.

„CERNEDA“ European
pedagogical project in
modern schools
Jürgen Peters
CEO of CERNEDA bureau in Vienna, Franz
Jonas Europaschule

A network inbeded in the educational project EdQ
(Central European Region Network for Dalton Schools)
in the Europe bureau of the school oﬃce for Vienna to
remedial reform classes by joining the principle of the
Dalton plan.
A study which was made during the search for solutions
to handle the new challenges of the educational system
in our time.
The CERNEDA bureau is settled in Vienna at the Franz
Jonas Europaschule and is headed by Dir. Jürgen Peters.
CERNEDA members are schools, oﬃces, teachers and
educational colleges in the regions Györ, Brünn, Bratislava
and Vienna.
They all try to reach the aims of the project and support
the members actively.
This includes all matters of exchange of views.
Participants of the events are techers, schools and school
oﬃces.
What are the aims?
- reform pedagogical innovation to spread the Dalton plan
based forms of classes.
- To put the Dalton methodics into practice
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- To practice means to stick to freedom and responsibility,
cooperation,work on its own and time mamagement.
- The organisation has to be diverted in open phases
(pupils decide what to and when) and leaded work (in
relation 1:2) as well as planned and written work.
- CERNEDA oﬀers a platform to use innovation and
development of school methods in diﬀerent national and
international educational systems.
- Link ups and use of national and international educational
systems which try to reach similar aims.
- Increase of qualiﬁcation of teaching and managing staﬀ.
- Support of growth together in the border regions in
the sense of cultural understanding, friendship and
development.
- Link up of eastern partnership under use of modern IT.
During the ﬁrst phase of realisation of Dalton based classes
in Vienna it was astonishing to ﬁnd out how enormous the
possibilities and interests in this new form of teaching on
side of the staﬀ was.
So it had to be ﬁrst duty to open up this potential for
schools and teacher.
After six years of CERNEDA we recognize a hudge interest
in all partner regions in the search of new ways of teaching
in secondary modern school.
In the ﬁrst years of the project it was possible to win more
than 30 schools in the regions Györ, Brünn, Bratislava and
Vienna for the common work.
More than 400 colleagues have been active participants
on the colleges.
This programm oﬀers a real chance to give important
impulse and revalues the whole region.
What makes us really happy and proud is the great contact
to Györ where the whole region is about to realize the
Dalton plan which is in fact the eﬀort of Szusza Gömöry
and the pedagogical institute in Györ.

„CERNEDA“ evropský pedagogický
projekt
Jürgen Peters
CEO CERNEDA úřadu ve Vídni, Franz Jonas Europaschule

Systém zabudovaný ve vzdělávacím programu EdQ
(Středoevropská územní síť daltonských škol) v evropském
úřadu školského odboru Vídeň, včetně pomocných
nápravných tříd, je spojován s principy daltonského plánu.
Studie, která byla provedena během hledání řešení, jak
v dnešní době zvládnout nové výzvy vzdělávacího systému.
Úřad CERNEDA sídlí ve Vídni u Franz Jonas Europaschule
a v jeho čele stojí Dir. Jürgen Peters. Členy CERNEDY jsou
školy, úřady, učitelé a vysoké školy se zaměřením na edukaci
nacházející se v regionech Györ, Brün, Bratislava a Vídeň.
Všichni usilují o dosažení cílů projektu a snaží se členy aktivně
podporovat, což zahrnuje i sdílení stanovisek a názorů.
Účastníky těchto událostí jsou učitelé, školy a školské úřady.
Jaké jsou hlavní cíle?
– zlepšit pedagogické novinky za účelem rozšíření hodin
založených na daltonském plánu
– převést daltonskou metodiku do praxe
– používat prostředky založené na svobodě, zodpovědnosti,
kooperaci, samostatné práci a správném časovém rozvržení
práce
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– organizace musí být převedena na etapy otevřené jiným
názorům (žáci rozhodnou co a kdy) a na řízenou práci
(v poměru 1:2), stejně tak jako plánovaná a psaná práce
– CERNEDA nabízí prostor k zavádění inovací a k rozvoji
školních metod v různých národních a mezinárodních
edukačních systémech
– propojení a využítí národních a mezinárodních edukačních
systémů, které usilují o podobné cíle
– zvyšování kvaliﬁkace vyučujících a vedoucích
zaměstnanců
– podpora růstu v sousedních regionech ve smyslu kulturního
povědomí, přátelství a rozvoje
– propojení východní partnerské spolupráce za použití
moderního IT.
Během první etapy realizace hodin založených na Daltonu
ve Vídni bylo překvapujícím zjištěním, jak obrovské jsou
možnosti a zájmy na straně zaměstnanců o tuto novou
formu výuky. Proto muselo být první povinností zpřístupnit
tento potenciál školám a učitelům.
Po šesti letech fungování CERNEDY oceňujeme ohromný
zájem všech partnerských regionů při zkoumání nových
metod výuky v moderních středních školách.
V prvních letech projektu bylo možné pro společnou práci
získat více než 30 škol v oblastech Györ, Brün, Bratislava
a Vídeň.
Více než 400 kolegů bylo aktivními spolupracovníky
vysokých škol.
Tento program nabízí skutečnou šanci, jak dát významný
podnět a nově oceňuje celý region.
Jsme velmi pyšní na Györ, kde se celý region chystá
realizovat daltonský plán, což je zásluhou Szuszy Gömöry
a pedagogického institutu v Györu.

Cooperation within Dalton
schools
Petr Holánek
Chalabalova Primary and Nursery School

“Give a man a ﬁsh and you feed him for a day.
Teach a man to ﬁsh and you feed him for a lifetime.”
Chinese proverb
Since the beginning of this school year Chalabalova
Primary School started to teach according to a new
school education program ‘School for Everybody’ that
was designed by the teachers in compliance with their
requirements. This document is based on General
Educational Program, which is the main pillar of a school
reform that is happening at the moment.
The pupil’s learning competences are emphasized, i.e.
their “knowledge, skills, abilities, attitudes and values
important for personal development and coming in
useful of every member of the society” {according to GEP}.
Among these competences are included, for example,
the ability to put things into context, to solve problems,
to get information from diﬀerent sources, to consult
people in one’s neighbourhood, to be able to participate
in discussions, to express and defend one’s own opinion,
but also to hear other people’s opinions, not to be
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afraid to speak in public, to understand and to be able
to make oneself understood, to read and write in more
languages, to be able to cooperate and work in teams,
to organize one’s work, to use the latest information and
communication technology etc.
It is important that the curriculum and the topics are no
longer the aims, but the means for achievement of above
mentioned competences {abilities}.
Based on this document, our school implements so-called
Project Work, which is one of many possibilities of teaching
pupils. Projects enable the integration of curriculum,
ﬂexible reaction on current events and developing of
working abilities. They can be implied within one class,
year, but also within the whole school, they can be onesubject or cross-curricular, short-term or long-term.
The foundation-stone of project work is getting
information in a diﬀerent form then giving a lecture.
The teacher acts as a coordinator, the children take the
responsibility for their own work and learning. They
train ﬁnding information from diﬀerent sources {books,
internet}; they also learn to cooperate, to express their
own ideas, to understand other people’s thoughts, to
react to requirements of others, to consider the optimal
solution. Also, they develop their personal communicative
skills when presenting the projects.
The results of the projects are presented and evaluated.
The pupils introduce themselves by means of articles,
notice boards, exhibitions, ﬁlms, performances etc.
In the above mentioned program ‘School for Everybody’
we use experience from our lower primary school, where
the children are taught according to Dalton plan and
projects are done on regular basis. In this situation, it would
be diﬃcult to get back to the classical way of teaching, if
the pupils have already experienced discovering, applying
of gained information from the lessons, they have had the
possibility to develop their personal abilities, to express
their opinion and defend it in an appropriate way.
We use project work on the higher elementary level as
well. The pupils develop gained abilities and improve ways
of working that help them in their personal development.
Nowadays, several projects are in progress in our school.
Let us mention the widest one.
Project Brno – Vienna – our school cooperates with Vienna
Europaschule {Juergen Peters}. The project is aimed to
the common cultural heritage of both cities, in our case
it is Art Nouveau {Jugendstil}. Thanks to this project, the
children became aware of the importance of knowledge
of foreign languages. The communication is not only held
in German but also in English, because it is easier for the
pupils to communicate in a language that is not a mother
tongue for the Vienna children.
Forty eighth-grade and ninth-grade pupils and ﬁve
teachers from Chalabalova Primary School have
participated in two-day visit to Vienna, Austria.
Before that, the pupils went to Moravian Gallery, where
they got acquainted to the basic features of Art Nouveau.
They also learned about it in their Art lessons. It means
they went to Vienna well-prepared. The pupils were
divided into ﬁve groups there. Together with an Austrian
lecturer and Austrian pupils they explored several Art
Nouveau sights and familiarised with their history. They
saw even some modern buildings, e.g. by the architect
Hundertwasser.
In the evening, the teachers prepared a party, because it
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is necessary to relax after work. Austrian and Czech pupils
played some party games so that they could socialize and
get to know each other. Then they had a short disco.
The following day they visited other architectural treasures
of Vienna – the parliament, university, astronomical clock,
town hall, theatre, etc. The most important thing turned
out well – the pupils made acquaintances with each other
and they can continue in communication via internet. In
the spring, Vienna pupils are going to visit us and they will
acquaint themselves with Brno sights. Besides that, our
children have visited Christmas markets in Vienna and the
Austrian children have visited our school and our markets,
too. We plan common projects and stays in the future as
well.
If we evaluate the partial results of the project, we can
say that we managed to fulﬁl the aims: the pupils were
able to use their theoretical knowledge in practice and
established new contacts.
Among the other belong:
Meet the European countries – in this whole-school
project the pupils from individual classes got to know
another European country, its culture, countryside and
sport. The ﬁnal part of the project was a presentation in
front of other classes and a competition, in which they
could recycle the gained knowledge.
Recycling, separation – this ecological project for pupils
from Brno schools, announced by company SAKO, was
aimed to questions related to recycling of municipal waste.
A professional lecture with competition was prepared for
the children. Pupils from the lower primary school could
also see a dustcart. Then everybody thought about the
topics of the project, wrote their essays, draw pictures, did
surveys etc. Their work was sent to the company SAKO.
The results were released in December.
A ﬁlm about Brno – this project is still in progress. Pupils
from ninth grades are making a short ﬁlm about Brno
in English in their English classes. The script, casting,
technical background are all made and looked after by
our pupils. After ﬁnishing the ﬁlm we plan to take part
in a national competition in which we will compete with
other schools.
Pupils for themselves – at present there is a huge
reconstruction of a Czech classroom in our school, in
which pupils from the ninth grades provide their help.
A part of this classroom is also a pupils’ library, but the
book resources are rather outdated. That is why we
decided to announce a collection ‘Pupils for themselves’.
The aim is to involve children in the renovation of the
library. It is supposed to contribute to being betterequipped and, above all, we want to have such books in
our library that are of particular interest to children.
Some of the projects that have been done in our school
could be seen by the parents in the Doors Open Day:
Mammals in legends {Czech – Geography – Biology},
Citizens and their municipality {Civics}, Lost necklace
{English}, For seventeen sixth-graders {Math}, Prague
{Civics}, Symmetry around us {Math}, Lichen {Biology} etc.
We are glad that this kind of teaching attracts most pupils
and that they enjoy it. We believe that project work will
help children in preparing for their lives.
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Spolupráce mezi daltonskými školami
Mgr. Petr Holánek
ZŠ a MŠ Chalabalova

„Dáš-li dítěti rybu, nakrmíš je na jeden den.
Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu na celý život.“
Čínské přísloví
Od letošního školního roku se na ZŠ a MŠ Chalabalova začalo
učit podle nového školního vzdělávacího programu „Škola
pro všechny“, který si sama vytvořila dle svých požadavků.
Tento dokument vychází z Rámcově vzdělávacího programu,
což je hlavní pilíř právě probíhající reformy školství.
Důraz je nově kladen na žákovy kompetence při učení,
tj. na jeho „vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje
a hodnoty důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého
člena společnosti“(dle RVP ZV). Mezi tyto kompetence patří
např. schopnost řadit věci do souvislostí, řešit problémy,
získávat informace z různých zdrojů, radit se s lidmi ze svého
okolí, umět se zúčastnit diskusí, vyjádřit a obhájit vlastní
názor, ale i vyslechnout názory druhých, nebát se promluvit
na veřejnosti, porozumění a schopnost domluvit se, číst
a psát ve více jazycích, schopnost spolupracovat a pracovat
v týmu, zorganizovat vlastní práci, využívat nejmodernější
informační a komunikační techniky atd.
Důležité je, že učivo a učební látka již nejsou cíli, ale prostředky
k dosažení výše zmíněných kompetencí (dovedností).
Na základě tohoto dokumentu naše škola realizuje tzv.
projektovou výuku, která je jednou z mnoha možností výuky
žáků. Projekty umožňují integraci učiva, pružnou reakci na
aktuální události a rozvíjení pracovních dovedností. Mohou
probíhat v rámci jedné třídy, ročníku, ale i v rámci celé školy,
mohou být předmětové i mezipředmětové, krátkodobé
i dlouhodobé.
Základním kamenem projektového vyučování je získávání
informací jinou formou než výkladem. Učitel vystupuje v roli
koordinátora, zodpovědnost za vlastní práci a učení přebírají
žáci sami na sebe. Cvičí se v samostatném vyhledávání
informací z různých zdrojů (knihy, internet), dále se učí
vzájemně spolupracovat, formulovat vlastní myšlenky,
pochopit myšlenky druhých, reagovat na požadavky
ostatních, zvažovat optimální řešení. V neposlední řadě si při
prezentaci projektů rozvíjí osobní komunikativní dovednosti.
Výsledky projektů jsou vždy prezentovány a vyhodnoceny.
Žáci je představují prostřednictvím článků, nástěnek, výstav,
ﬁlmů, vystoupení apod.
V výše zmíněném programu „Škola pro všechny“ využíváme
zkušeností z 1. stupně, kde se učí podle daltonského plánu
a projekty jsou zde samozřejmostí. Za této situace by bylo
obtížné vrátit se ke klasickému způsobu výuky, jestliže si
žáci už předtím vyzkoušeli samostatné objevování, aplikaci
získaných informací přímo ve vyučování, měli možnost
rozvíjet své osobnostní schopnosti, vyjádřit svůj názor
a odpovídajícím způsobem ho hájit.
Projektovou výukou pracujeme i na druhém stupni. Žáci si
tak rozvíjí již známé dovednosti a upevňují si způsoby práce,
které jim pomáhají v osobnostním rozvoji.
V současné době na naší škole proběhlo nebo probíhá
množství různých projektů.
Připomeňme ten nejrozsáhlejší:
Projekt Brno – Vídeň – naše škola spolupracuje s vídeňskou
Europaschule (Juergen Peters). Projekt je zaměřen na
společné kulturní dědictví a historii obou měst, v našem
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případě secesi (Jugendstil). Díky tomuto projektu si žáci
uvědomí důležitost znalosti cizích jazyků. Komunikace
probíhá nejen v němčině, ale i v angličtině, protože pro žáky
je jednodušší komunikovat v jazyce, který není mateřský ani
pro rakouské děti.
Čtyřicet žáků z osmých a devátých tříd a pět doprovázejících
učitelů ZŠ a MŠ Chalabalova se již zúčastnilo dvoudenní
návštěvy rakouské Vídně.
Už předtím žáci v Brně navštívili Moravskou galerii, kde se
seznámili se základními rysy secese. Dále se jí zabývali i ve
výtvarné výchově, to znamená, že do Vídně jeli již připraveni.
Zde byli žáci první den rozděleni do pěti skupin. Spolu
s rakouským lektorem a rakouskými žáky poznávali různé
secesní památky a seznamovali se s jejich historií. Prohlédli si
i moderní stavby, např. od architekta Hundertwassera.
Večer učitelé pro žáky připravili společenský večer, protože po
práci je nutná relaxace. Rakouští a čeští žáci hráli společenské
hry, při kterých se mohli více poznat. Poté proběhla i kratší
diskotéka.
Druhý den navštívili další architektonické skvosty Vídně
– parlament, univerzitu, orloj, radnici, divadlo, ad. Podařilo
se to nejdůležitější – žáci mezi sebou navázali kontakty
a prostřednictvím internetu spolu mohou dále komunikovat.
Na jaře přijedou vídeňští žáci k nám a budou poznávat
brněnské památky. Kromě toho se ještě naše děti jely podívat
na vánoční trhy do Vídně a rakouští žáci zase přijeli k nám
do školy a taktéž na trhy. Společné akce a pobyty plánujeme
i v budoucnosti.
Pokud zhodnotíme dílčí výsledky projektu, lze konstatovat,
že se nám podařilo to, co bylo cílem: žáci dokázali použít své
teoretické znalosti v praxi a navázali nové kontakty.
Mezi další patří:
Poznáváme země Evropy – v tomto celoškolním projektu se
žáci z jednotlivých tříd seznamovali s jinou evropskou zemí,
s její historií, kulturou, přírodou, sportem. Závěr projektu
tvořila prezentace před ostatními třídami a soutěž, ve které si
mohly získané vědomosti zopakovat.
Recyklace, separace – tento soutěžní ekologický projekt pro
žáky brněnských škol, vyhlášený ﬁrmou SAKO, se zaměřil
na otázky související se separací a recyklací komunálního
odpadu. Pro děti byla připravena odborná přednáška se
soutěžemi. Žáci 1. stupně si prohlédli i popelářský vůz. Poté
všichni nad tématem projektu přemýšleli, psali své úvahy,
kreslili obrázky, dělali ankety atd. Jejich práce byly ﬁrmě SAKO
zaslány. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v prosinci.
Film o Brně – tento projekt stále probíhá. Žáci devátých tříd
v rámci hodin anglického jazyka natáčejí krátký ﬁlm o městě
Brně v angličtině. Scénář, obsazení rolí, technické provedení,
to vše si žáci vytvářejí a zajišťují sami. Po dokončení ﬁlmu
se plánuje účast na celostátní soutěži, ve které se utkají
s ostatními školami.
Žáci sobě – v současnosti probíhá na naší škole rozsáhlá
rekonstrukce pracovny českého jazyka, při které v rámci
pracovních činností pomáhají žáci devátých tříd. Součástí
této učebny je i žákovská knihovna, ve které je již značně
zastaralý knižní fond. Proto jsme se rozhodli vyhlásit sbírku
„ŽÁCI SOBĚ“, jejímž cílem je zapojení žáků do obnovy této
knihovny. Má přispět k její lepší vybavenosti a hlavně k tomu,
aby v knihovně byly ty knížky, které děti zajímají.
Některé projekty, které na naší škole děláme, mohli spatřit
přímo rodiče na Dni otevřených dveří: Savci v legendách
(ČJ-Z-Bi), Občan a jeho obec (OV), Náhrdelník (AJ), Sedmáci
šesťákům (M), Praha (OV), Souměrnost kolem nás (M),
Lišejníky (Př) ad.
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Jsme rádi, že tento způsob výuky naprostou většinu žáků
zaujal a baví je. Věříme, že projektové vyučování dětem
pomůže v přípravě pro vlastní život.
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PROJEKT ANGLIČTINA DO ŠKOL
Šárka Dohnalová
ZŠ a MŠ Chalabalova

EARLY LEARNING ENGLISH
Mgr. Šárka Dohnalová
Chalabalova Primary and Nursery School

Primary school Chalabalova 2 became
in the school year of 2006/2007 a pilot
school of a project under the Ministry of
Education of the Czech Republic, which seeks to establish
English language teaching for children as soon as the
pre-school year of kindergarten. We decided to go even
further and oﬀer, optionally, English to children of the
ﬁrst and second year of kindergarten (i.e. to children from
3 years of age). Entering the project led to the necessity
to complete our experienced and competent staﬀ with
qualiﬁed English teachers to ensure quality English
language teaching in kindergarten and ﬁrst grade of our
primary school.
The project is under the methodology surveillance of
Mgr. Šárka Dohnalová (graduate of the Faculty of Arts
at Masaryk University in Brno; she taught English and
led teacher training using drama techniques at Janáček
Academy of Music and Performing Arts in Brno for 10
years and, currently, she teaches practical language and
teacher training at the Pedagogical Faculty in Brno and at
the National Institute of Further Qualiﬁcation for Teachers),
MgA Radka Macková is a teacher at the Department of
Drama in Education at Janáček Academy of Music and
Performing Arts and she has been teaching English to
very young learners for 5 years. We have also started cooperation with a native speaker, Alexander Packer, who
has been in the Czech Republic for 11 years, taught at
grammar schools Slovanské náměstí and Křenová, and
at the moment he is teaching at Janáček Academy of
Music and Performing Arts; he can speak Czech and has
experience with young children.
We have chosen English textbooks as Czech textbooks
are not suitable for very young learners who do not read
and write and, furthermore, the said English textbooks
oﬀered more real materials accompanied with many
supplementary materials such as listening materials,
ﬂashcards, story-cards, fairytales with CDs, DVDs, CDROMs, puppets and methodology books both in English
and Czech. We use textbooks published by Oxford
University Press:
1) in kindergarten it is: „Cookie and Friends” and in ﬁrst
grade we use „Happy House 1“. There is further support
for the books on the webpages of the publisher (www.
oup/elt.com), where the parents ﬁnd not only vocabulary
with pronunciation and Czech translation but also revision
lessons and interactive games.
If you want to see the way we work with children you
are welcome to come and experience it yourselves. And
you are also welcome to participate in our methodology
training which will take part in June (from 26 June to 1 July
2007), which will focus on English in everyday situations as
well as on methodology and supplementary materials for
young learners.

Základní škola Chalabalova 2 se stala ve školním roce 2006/
2007 pilotní školou projektu, který pod záštitou Ministerstva
školství zajišťuje angličtinu dětem již od mateřské školy.
My jsme se rozhodli jít ještě dál a nabídnout, nepovinně,
angličtinu v prvním a druhém roce docházky do mateřské
školy (tj. dětem od 3 let). K osvědčeným pedagogům jsme
tedy přijali do školy posily, abychom zajistili kvalitní výuku
angličtiny v MŠ a v 1. třídě.
Projekt metodicky zajišťuje Mgr. Šárka Dohnalová
(absolventka FFMU v Brně, 10 let vyučovala angličtinu
a výuku angličtiny technikou dramatické výchovy na JAMU
Brno, nyní je pedagožkou na Pedagogické fakultě MU v Brně
a metodičkou Národního institutu pro další vzdělávání
pedagogů, specializuje se na metodiku výuky malých
dětí přímou metodou a technikami dramatické výchovy),
MgA Radka Macková je odbornou asistentkou na katedře
Dramatické výchovy na JAMU Brno a výukou předškolních
dětí se zabývá pátým rokem. Podařilo se nám pro děti zajistit
i rodilého mluvčího Alexandra Packera, který v ČR působí již
11 let, učil na gymnáziích Slovanské náměstí a Křenová, nyní
působí na JAMU Brno, umí česky a má zkušenosti s dětmi.
Po zralé úvaze jsme se rozhodli používat učebnice anglické
provenience, jelikož české učebnice prozatím nejsou vhodné
pro žáky, kteří neumějí číst a psát. Tyto anglické učebnice
z nakladatelství Oxford University Press nabízení více
reálných materiálů a jsou doplněny materiály jako obrázkové
karty, karty k příběhům, pohádkami, CD, DVD, CD-Romy,
loutkami a metodickými příručkami jak v angličtině, tak
v češtině:
V MŠ používáme kurz „Cookie and Friends; v první třídě
používáme kurz „Happy House 1“, které mají velice dobrou
podporu na stránkách OUP (www.oup/elt.com), kde rodiče
najdou nejen slovíčka, opakování, ale i interaktivní hry.
Pokud chcete vidět, jak s dětmi pracujeme, jste vítáni v našich
hodinách. Rádi vás ale přivítáme i na našem metodickém
výcviku, který se bude konat v červnu (od 26.6. do 1.7.2007),
který se zaměří na angličtinu v každodenních situacích, ale
i na metodiku a doplňkové materiály pro malé děti (tj. MŠ
a 1. stupeň ZŠ)
Těšíme se na viděnou.

Education on the Dalton
plan in China
By Chen Jinfang
China National Institute for Education
Research

The People‘s Republic of China is a large country in
population ,as well as in education. As a developing
country, the Chinese education is also being developed
rapidly. Now, the population has reached 1.3 billion in
China and the enrollment of students has reached 0.23
billion in all kinds of education. including 19 million
students of higher education.
Except for few impoverished regions, most Chinese
regions have realized the 9-years of compulsory education.
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In recent years, the vocational education and higher
education of China have developed a great deal. The
vocational education has been paid much attention to
by Chinese government, and a lot of vocational schools
have been set up in succession. The rate of students in
higher education has been up to 21%.I am sure that the
education scale of China is the biggest one of the world.
No doubt that Chinese current education has made great
contribution to the overall advancement of Chinese
society, especially to Chinese economic development.
However, there are still some problems in Chinese
education.
It seems to me that the key problem is that the creativity
and student thought have been restricted by the very
formal, authoritarian, teacher-directed education. It is very
common for the both middle schools and primary schools
in China to study for the “entrance examination” and to
teach for the “entrance examination”. Of course there must
be a complex of social, cultural and political reasons. In
any case, the teaching system like this must be changed.
The world is entering a new age, and we need new schools
with new pedagogical methods to meet the demands of
the new era. Today’s society is developing at an amazing
speed, and a nation without a strong creativity will not be
able to face the future competition. In short, in spite of
the large scale, the education quality of China is still not
good enough. Now we are taking actions to promote the
education quality with great eﬀorts.
In the 80s of 20th century, we began our education
reform. And this reform still goes on.
I think that the educational reform in China in the near
future should get more attention. And it is a good
development that the Chinese government regards
education as a basic policy of the nation, and Chinese
people regard education as the major channel to improve
their personal conditions.
Within this context, a very accidental opportunity made
me aware of the Dalton school and “Education on the
Dalton plan”. In October 2000,the former headmaster of
Dalton school—Mr. Richard M. Blumenthal was invited
to attend the “Forum on secondary school education in
the 21st century” hosted by the Attached High School of
Peking University(AHSPU).
Mr. Blumenthal was the former director of ‘The Dalton
School’ in New York. The speech he delivered at the forum
was highly regarded and it made a strong impression on
me. At that time, in my function of assistant headmaster
of AHSPU, I attended the forum and accompanied Mr.
Richard M. Blumenthal for the related discussion. At that
forum, I obtained a copy of “Education on the Dalton plan”.
I was deeply attracted by the contents in the book, as well
as interested in the experience of a Dalton school and
quite agreed with this educational concept. I felt it could
have a good inﬂuence on the current educational reform
in China. So, I decided to translate the book “Education on
the Dalton plan” into Chinese.
Now this book had been published by Peking University
Press and fortunately this book is being welcomed
extensively in China. Not only did the teachers like it, but
also the parents enjoyed it as well. The president of China
National Institute for Education Research has read it too.
She wants to initiate experiments, ﬁrst in some middle and
primary schools. If this pilot project has good results, we
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will carry it forward in larger scope.
Actually, early in1924, a Chinese version of “Education on
the Dalton plan” had been published in. It is a fact that Ms
Helen Parkhurst had been in China, and some followers of
Helen Parkhurst did experiments in some schools. But the
eﬀect of the experiment was not good enough. I think the
reasons are as follows.
First of all the Chinese society was in a semi-colony and
semi-feudal state at that time, and educational ﬁeld
was just like a pond with stagnant water. Second, there
weren’t the corresponding social, cultural, and economic
foundations. Third, the followers did not understand
the Dalton plan completely. Comparing the reform of
education in China with America, It can be said that the
development in China starts 60 years later. There is similar
background and content in education reform between
the two nations, in spite of the diﬀerent beginning.
The situation Helen Parkhurst describes in her book is
comparable with the current situation in China. Under the
present situation, the students can only sit quietly and
listen to a talking of the teacher, seldom in communication
and co-operation between teacher and students.
However, the nation is confronted with problems
presented by rapid industrialization and a population
that was quickly changing due to increasing immigration
and urbanization, people generally agree with having
new schools with new way on teaching to create a better
educational environment for bringing more independent
citizens. Now, a new stage of China is coming, and
all-around construction is being carried forward. The
development of the market economy especially has
brought huge impact in Chinese education, and, naturally,
new requirements have been put forward to Chinese
education.
Because of various reasons, there are a lot of problems in
education and the reform is imperative. As two nations
have extremely similar backgrounds in educational reform,
although generated in diﬀerent time, the remarkable
ideas and methods from another nation can really be an
inspiration to China.
There is the same goal initiated by both the Dalton
plan and Chinese education reform: emphasizing the
development of students with all-around, active and
independent development. The viewpoint of Chinese
government is very clear, the education must serve the
students for their all-around development, and must focus
educational attention on students’ innovation and ability.
Key problem is: how to do this? This is the signiﬁcant
program put in front of masses of educators. In fact, some
educators in China have no ideas about it now, and some
are exploring how they should do. The goal is the direction
of our own behavior, as the goals are really the same , the
behavior way must be able to refer to each other.
As Helen Parkhurst said: “I oﬀer it as a ﬁrst step towards the
evolution of a scheme of education which will develop the
creative faculty in both teachers and pupils.
(Helen Parkhurst, Education on the Dalton plan, New
York,1922,p.173.).
The theory and practice of Dalton the school shows:
The education style of Dalton not only makes excellent
students with natural endowment, but also the ordinary
students can develop exceedingly, even become genius
students. What is the secret? Maybe it lies in the unique
education ideas and methods. They emphasize to

M A G A Z I N

2007

excavate children’s potential abilities, train the selfconﬁdence of children, make each student become
a person that is unique, creative and irreplaceable. In
a word, under Dalton plan, students can hover freely in
the sky of knowledge, and the potential abilities and
cooperative spirits can be trained very well. So, for the
current and future education reform of China, I am sure,
Dalton plan is a very eﬀective approach. Dalton School is
a strong example of an innovative education approach.
As a matter of fact, in order for us to carry out such an
innovative valuable approach, we must understand our
own institutional and national conditions extremely
well. China is a large territory with large population,
and it suﬀers from a weak educational foundation and
low productivity as well especially in our innovation. So,
China should follow the socialist way that has Chinese
characteristics, and the education of China must be also
the education that has Chinese characteristics. Mainly,
due to the immense population, it is impossible for us to
imitate Dalton plan exactly. We should absorb and utilize
the method and the principle of Dalton plan creatively.
In my opinion, there are three necessary steps to go. The
ﬁrst and very important step is to learn from the experts
that are good at Dalton practice. Just like me, the reason
I came to Europe to the International Dalton Conference in
May 2006 in Brno, was mainly to learn from all of you and
exchanging experiences between us. Maybe someday,
I shall visit Dalton school in America. The second is to
do an experiment in a certain scope. Now, the national
conditions of China, including economy, politics, culture ,
science and technology, etc. is much better than 20s of the
last century. Education especially is being unprecedented
developed. It is a rare opportunity for educators to do
what they want to do. The third is to carry the Dalton
plan out in larger scope. How to implement the third step
depends on the situation of the ﬁrst step and the second
step in some ways. I believe, the job will be done very well
as long as we do so with creativity and innovation and stay
true to the strengths of China’s national character.

Vzdělávání podle daltonského plánu
v Číně
Chen Jinfang
Čínský národní institut pro výzkum ve vzdělávání

Čínská republika je obrovská země co do počtu lidí
i vzdělávání. Protože je to rozvojová země, vzdělávání se
také rapidně rozvíjí. Momentálně populace v Číně dosáhla
1,3 biliony a počet zapsaných studentů dosáhl 0,23 bilionů
ve všech typech vzdělání včetně 19 milionů studentů na VŠ.
Většina čínských regionů, mimo pár chudých, založila 9 let
povinné školní docházky. Nedávno udělalo středoškolské
a vysokoškolské vzdělávání veliký pokrok. Čínská vláda
věnovala hodně pozornosti SŠ vzdělávání a hodně škol
bylo vybaveno. Počet studentů na VŠ je 21%. Jsem si jist, že
míra vzdělávání v Číně je největší na světě. Současné čínské
vzdělávání bezpochyby přispělo k celkovému postupu čínské
společnosti, zejména k rozvoji čínské ekonomiky. Přesto ale
čínské vzdělávání stále má své chyby.
Zdá se mi, že klíčovým problémem je, že tvořivost a úvaha
studentů jsou zakazovány velice formálním, autoritativním
vzděláváním. Velmi často se žáci na základních a středních
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školách jen připravují na přijímací zkoušky a učitelé jen učí
na přijímací zkoušky. Jistě je tu nějaký souhrn sociálních,
kulturních a politických příčin. V každém případě se ale
takovýto systém musí změnit.
Svět vstupuje do nové doby a my potřebujeme nové školy
s novými pedagogickými metodami, abychom mohli
naplnit požadavky nové éry. Dnešní společnost se vyvíjí
ohromnou rychlostí a nekreativní národ nebude schopen
obstát v budoucí soutěži. Zkrátka, i přes velký objem, kvalita
vzdělávání v Číně stále není dostatečná. Právě činíme kroky
jak zlepšit kvalitu vzdělávání.
V 80tých letech minulého století jsme začali reformu
vzdělávání. Tato reforma stále pokračuje. Domnívám se,
že by v blízké budoucnosti měla získat více pozornosti. Je
pokrok, že čínská vláda považuje vzdělání jako základní
taktiku národa a Číňané považují vzdělání za hlavní
prostředek ke zlepšení životních podmínek.
Náhodou jsem se dozvěděl o daltonské škole a „vzdělání
podle daltonského plánu“. V říjnu 2000 byl bývalý ředitel
daltonské školy, pan Richard M. Blumenthal pozván na
konferenci o vzdělávání na SŠ v jednadvacátém století,
pořádané partnerskou SŠ pekingské univerzity.
Pan Blumenthal byl bývalým ředitelem daltonské školy
v New Yorku. Proslov, který měl na konferenci, byl všemi
považovaný a silně na mne zapůsobil. V té době jsem byl
ve funkci zástupce ředitele na této spřátelené škole. Po
projevu jsem následoval pana Richarda M. Blumenthala
na návaznou diskusi. Dostal jsem výtisk „Vzdělávání podle
daltonského pánu“. Obsahem té knihy jsem byl nadšen, také
mne zajímaly zkušenosti daltonských škol a docela jsem
souhlasil s tímto konceptem vzdělávání. Měl jsem pocit, že
by to mohlo mít dobrý vliv na současnou reformu vzdělávání
v Číně, a tak jsem se rozhodl přeložit tuto knihu do čínštiny.
Kniha byla otištěna pekingským nakladatelstvím a naštěstí
byla v Číně velmi dobře přijata. Líbila se nejen učitelům,
ale i rodičům. Presidentka Čínského národního institutu
pro výzkum ve vzdělávání ji také četla. Chtěla by zahájit
experimenty, nejprve na některých SŠ a ZŠ. Pokud bude mít
tento pilotní projekt dobré výsledky, budeme pokračovat
v širším záběru.
Vlastně už v roce 1924 byla vydána čínská verze „Vzdělávání
podle daltonského plánu“. Je pravdou, že Helen Parkhurstová
byla v Číně a pár jejích následovníků dělalo experimenty
v některých školách. Efekt tohoto experimentu nebyl ale
dobrý. Myslím, že důvody byly tyto:
Zaprvé, čínská společnost byla tehdy částečně kolonií
a částečně feudálním státem a pole vzdělávání bylo jako
jezírko ve stojaté vodě. Zadruhé zde nebyly potřebné
sociální, kulturní a ekonomické společnosti. Zatřetí,
následovníci přesně nepochopili daltonský plán. Pokud
srovnáme reformu vzdělávání v Číně a v Americe, můžeme
říci, že vývoj v Číně začal o 60 let později. Mezi těmito dvěma
zeměmi je podobné pozadí a obsah vzdělávání, přestože
začátek byl odlišný.
Situace, kterou Helen Pakrhurstová popisuje v knize, je
srovnatelná se současnou situací v Číně. Momentálně
studenti mohou pouze tiše sedět a poslouchat, jak mluví
učitel, komunikace probíhá velice zřídka.
Naproti tomu národ stojí před problémy rapidní
industrializace a populace, která se rychle měnila kvůli
zvýšení imigrace a urbanizace, lidé většinou souhlasí
se změnou školství a s vytvořením lepšího edukačního
prostředí, aby získali více nezávislých občanů. Nyní přichází
Číně nová éra a prosazuje se celková změna. Zvláště vývoj
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tržní ekonomiky velice ovlivnil vzdělávání v Číně. S tím
souvisí i nové nároky na čínské vzdělávání.
Z nejrůznějších důvodů je ve vzdělávání spousta problémů
a reforma je nezbytně nutná. Protože mají tyto dva národy
velice podobná pozadí edukačních reforem, přestože vznikly
v jiné době, pozoruhodné nápady a metody jiných národů
mohou být Číně skutečnou inspirací.
Daltonský plán i čínská reforma vzdělávání mají stejné cíle:
důraz na celkový rozvoj studentů, aktivní a nezávislý rozvoj.
Náhled čínské vlády je velice jasný, vzdělání musí sloužit
studentům a jejich celkovému rozvoji a musí se soustředit
na inovaci a schopnosti studentů. Klíčový problém je: Jak
na to? Toto je problém, před kterým stojí řada učitelů. Ve
skutečnosti o tom někteří ani neví a někteří z nich tento
problém zkoumají. Cílem je směrování našeho vlastního
chování. Jelikož cíle jsou opravdu stejné, způsoby chování
musí být v souladu.
Jak pravila Helen Parkhursová: „Nabízím ji, jako první krok
směrem k evoluci schéma vzdělávání, které bude rozvíjet
schopnosti kreativity jak v učitelích tak i v žácích.“
(Helen Parkhurstová, Vzdělávání podle daltonského pánu,
New York ,1922, str.173).
Teorie i praxe Daltonu ve školách ukazuje: způsob vzdělávání
podle Daltonu nejen rozvíjí výborné studenty s přirozeným
talentem, ale také obyčejní studenti se mohou velice vyvíjet,
dokonce se mohou stát nadanými žáky. Jaké je to tajemství?
Možná, že leží v unikátnosti vzdělávacích myšlenek a metod.
Ty kladou důraz na odkrývání potenciálních schopností
dětí, trénují sebejistotu dětí, každý žák se stane osobností
unikátní, kreativní a nenahraditelnou. Zkrátka s daltonským
plánem se studenti mohou vznášet v oblacích vzdělání
a mohou trénovat potenciální schopnosti a kooperativní
duch. Takže jsem si jist, že pro současnou i budoucí edukační
reformu v Číně je daltonský plán velice efektivním přístupem.
Daltonská škola je zářným příkladem inovativního přístupu
ke vzdělávání.
Ve skutečnosti, abychom uskutečnili takovýto inovativní
přístup, musíme dobře porozumět našim vlastním
podmínkám. Čína je velké území s obrovskou populací a také
trpí slabými edukačními základnami a malou produktivitou,
zejména v naší inovaci. Tudíž by Čína měla následovat
socialistický způsob, který má čínskou charakteristiku
a vzdělávání v Číně musí být také vzdělávání, které má
čínskou charakteristiku. Zejména díky obrovské populaci
je pro nás nemožné daltonský plán napodobit přesně. Měli
bychom vstřebat a použít metodu a princip daltonského
plánu kreativně. Já se domnívám, že jsou k tomu potřeba tři
kroky. První, velice důležitý krok je učit se od expertů, kteří
mají zkušenosti s Daltonem. Tak jako já. Důvodem proč jsem
přijel do Evropy na Mezinárodní daltonskou konferenci do
Brna v květnu 2006 bylo zejména naučit se od Vás všech
a vyměnit si zkušenosti. Je možné, že se někdy vydám
do Ameriky do daltonské školy. Druhým krokem je dělat
experiment v určité sféře. Nyní jsou národní podmínky Číny,
včetně ekonomiky, politiky, kultury, vědy a technologie atd.
mnohem lepší, než ve 20. letech minulého století. Zejména
vzdělání se nebývale vyvíjí. Je zvláštní příležitostí pro učitele
dělat to, co se jim chce. Třetím krokem je uskutečnit daltonský
plán v širším poli. Jak zapojit třetí krok závisí na situaci po
prvním a druhém kroku. Doufám, že práce se podaří, pokud
ji budeme dělat kreativně a inovativně a zůstane věrná
kladům čínské národní povahy.
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OF DALTON INTERNATIONAL
To promote Dalton education on
an international level
To stimulate the innovation
of Dalton education
To organize international seminars
and workshops
To exchange material
Assisting in school design
Co-ordination of Dalton activities
Development of international course offering
Exchange of teachers and students
Producing material and publications
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