Základní škola

Střední škola

Týdenní plány
V berlínských školách jsme měli možnost seznámit se
s týdenními plány, se kterými pracují žáci v primárních
i sekundárních školách. V každém předmětu jsou
stanoveny úkoly, které mají žáci v průběhu jednoho
týdne splnit. Úkoly jsou diferencované podle
obtížnosti do tří úrovní (více o diferenciaci obtížnosti
v samostatné záložce). Žáci na začátku týdne
dostanou přehled úkolů a ve třídě nebo odborných
učebnách mají připravené potřebné pracovní listy
nebo pomůcky, které budou v souvislosti s plněním
úkolů využívat. Pracovní listy si učitelé většinou
připravují sami. Pracují také se svými učebnicemi
a pracovními sešity. Žáci si sami můžou volit, kdy
budou jednotlivé úkoly plnit. Jejich úkolem je zvládnout
splnit všechny stanovené úlohy ve stanoveném
termínu. U nejmladších žáků učitelé poskytují více
podpory a v hodinách je více společné práce, u žáků
na druhém stupni je kladena větší míra zodpovědnosti
na žáky samotné. Je-li probíraná nová látka, učitelé ji
žákům na začátku zprostředkují, následně žáci mají
možnost volby, zda si úkoly s látkou spojené budou

plnit samostatně, v menší skupině nebo společně
s učitelem. Učitel většinou nabídne, že s ním žáci
mohou plnit jeden konkrétní úkol, nicméně je ke
společné práci s ním nenutí. Ve stejný čas jiní žáci
pracují na svých úkolech. K plnění úkolů mohou žáci
využívat i prostor chodby (např. k hlasité konverzaci
v cizím jazyce, která by ostatní mohla rušit). Učitel
monitoruje činnost skupin i jednotlivců, a pokud je
třeba, k někomu se přidá, aby s plněním úkolu pomohl.
Žáci mají možnost si podporu učitele kdykoliv vyžádat.

Pokud se žákovi nepodaří splnit všechny úkoly ve
stanoveném období, s učitelem hovoří o tom, co bylo
příčinou. Společně hledají cesty, jak docílit toho, aby
se to napříště nestalo. Společně se také dohodnou,
jak žák splnění úkolů dokončí (např. za domácí úkol).
Pokud se ukáže, že úkolů bylo příliš mnoho, učitel se
zpětnou vazbou pracuje a množství úkolů flexibilně
upravuje.

Pokud se žáci potřebují soustředit na práci a činnost
ostatních je ruší, mohou použít tlumící sluchátka.
Ve třídách jsou také již od první třídy nastavena
jasná pravidla a signály pro regulaci hlasitosti při
skupinových činnostech.

Žáci se tímto postupem učí důležitým dovednostem,
ve kterých se uplatňují tzv. exekutivní funkce
– plánování a organizace vlastní práce, účelné
nakládání s časem, hledání vlastních strategií řešení,
ohleduplnost k činnosti druhých atd. Tyto dovednosti
jsou zásadní pro pozdější úspěšné uplatnění
v zaměstnání.

Dokončené úkoly mohou žáci učiteli ukazovat
průběžně. Pokud je úkol splněn chybně, učitel s žákem
probere příčinu chyby nebo ho přiřadí k žákovi nebo
skupině žáků, kteří úkol také vypracovávají, a požádá
je, aby žákovi pomohli, nebo se sám ke skupině připojí.

Jelikož je ve vyučovacích hodinách většina práce na
straně žáků, učitel má možnost monitorovat jejich
práci a včas zachytit případný problém, má také více
prostoru pro poskytování formativní zpětné vazby
jednotlivým žákům nebo skupinám.

Týdenní plány
Ukázka týdenního plánu pro 7. Ročník Angličtina
– téma Londýn. Úkoly diferencované podle
obtížnosti jsou označené hvězdičkami, každý
žák plní seznam úkolů na své úrovni obtížnosti.

Ukázka pracovního listu k úkolu uvedenému
v plánu – oblast čtení s porozuměním vytvořený
učiteli školy.
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Zásobník pomůcek

Sluchátka

Zásobník pomůcek a zadání úkolů pro mladší

Tlumící sluchátka pro žáky, kteří se potřebují

žáky (smíšená třída žáků 1. až 3. ročníku)

soustředit na individuální práci a rozptyluje je
hluk.
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