
Role učitele ve vzdělávacím procesu
Charakteristika

Změny, které prožíváme, ale netušíme, jaké následky pro nás budou mít:

učitelé

Nejistota

Starost o sebe a blízké

Ztráta sociálních kontaktů

Ztráta přímého kontaktu s našimi žáky a kolegy (pracovní kontakty)

Zvýšení podílu technologií na procesu výuky

Tlak na učení se novým věcem ( ale ne vždy těm, které bychom se učit chtěli)

Psychické napětí – poruchy

žáci 

Potřeba naučit si sami sobě organizovat čas

Odolávat různým závislostem

Naučit se být v dlouhodobém úzkém kontaktu s rodinou

Příležitost, ale i nutnost změny:  různý charakter a) kosmetické úpravy ( rozvrh, hodnocení…)

b) obsahové -přepracování  TP, RVP, 

c) změna prostředí, změna vztahu učitel - žák

d) koncepční změny MŠMT



Postavení učitele
Doposud: 

předávat vědomosti, odměňovat za plnění úkolů, trestat za jejich nezvládnutí

V čase změn a v budoucnu:

Průvodce v osobnostním růstu dítěte, jehož součástí je i získávání vědomostí a určitých 
dovedností, důraz na soft skills – flexibilita, schopnost týmové práce, čtenářská a matematická 
gramotnost, cizí jazyky, ale hlavně schopnost kriticky myslet a učit se rychle nové věci.

Škola jako místo, kam se děti rády vracejí!

Vaše  spontánní vzpomínka na školu?  Úspěch? Průšvihy? Spolužáci? Někdo z 
učitelů?

Vaše nejvýraznější emoce spojená se školní docházkou na ZŠ, SŠ?

Pokroková škola:  výchova k odpovědnosti a samostatnosti.  Výchova ke svobodě!!!

( toho nelze dosáhnout frontální výukou, při níž moudrý a vševědoucí učitel  poučuje žáky o tom, 
co by měli umět a jak by se měli chovat)



Postavení žáka
Žák

• Objekt vzdělávání, většinou jen přijímá, je vyučován

• Pasivní role – naslouchá a plní  instrukce/přání/ příkazy  učitele ( podporováno rodiči)

• Malý prostor  pro uplatnění svých potřeb

• Skoro žádný prostor pro individuální  zájmy a vlastní tempo

• Malý prostor pro vlastní aktivitu

Vychováváme poslušné  obyvatele, kteří když „remcají“- po  straně, když rebelují – destruktivně 
(ukazuje dnešní situace).

Co se musí  stát?

Chceme poslušné žáky a na druhé straně samostatné, šťastné a svobodné vlastní 
děti?

Jaká má být další generace , která právě vstupuje do škol?



Změna
V současné době vzniká celá řada aktivit na podporu modernizace vzdělávání, některé iniciované 
státem, další z jiných zdrojů

• MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) - „prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního 
vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání,“ podporuje rozvoj čtenářské a matematické  a 
přírodovědné gramotnosti. Projekt MŠMT

• Učitel naživo - nezisková organizace, výukový program pro budoucí učitele i ředitele–
pedagogické minimum, další vzdělávání ředitelů

• Nevypusť duši - nezisková organizace, podporuje péči o duševní zdraví žáků i pedagogických 
pracovníků, osvěta na školách

• Nadační fond Eduzměna - spoluzaložený  a podporovaný Nadací ČS, Nadačním fondem Avast, 
Nadací Karla Janečka a Nadací OSF 

studie sociologa Daniela Prokopa a poradce Tomáše Dvořáka : Analýza výzev vzdělávání v ČR

Podpora vybraného regionu (Kutnohorsko) v Čechách  - laboratoř modernizace vzdělávání. Cílí na 
všechny subjekty: žáky a rodiče, učitele a ředitele, zřizovatele.- Mapuje jejich potřeby, vytváří plán 
změny a podporuje její uskutečnění.



Oblasti změn-inspirováno Eduzměnou
Aktivita 
Žáci v hodině,  v rámci školních akcí i mimoškolní činnosti – spolupráce s místními komunitami, 
míra participace na procesech ve škole
Prostor pro vlastní kreativitu
Naplňování vlastních potřeb

Vztahy:
mezi učitelem a žákem
mezi žáky
mezi pedagogy a pedagogy a vedením
vztahy  s rodiči
vztahy se zřizovatelem

Reflektivita:
Systém  sebehodnocení, reflexe, zpětné vazby

Věnujme se vztahům – lze je měnit bez dalších podpůrných opatření, ale jen zdánlivě 
jednoduše!!!



Jak lze měnit vztahy ve škole?
1. podmínka 

Ochota učitele opouštět stereotypy, měnit své návyky, pracovat na sobě, třídu vnímat jako skupinu , která 
prochází skupinovou dynamikou, věnovat ale i pozornost individuálním potřebám žáků.

2. podmínka

Zbavit učitele administrativní zátěže, a omezit nepedagogické činnosti, dát jim možnost vzdělávat se v měkkých 
dovednostech, vytvořit jim i prostorové podmínky ( menší počty žáků ve třídách, variabilní uspořádání tříd)

Učitel  a žák:

Změnit mocenský přístup na partnerský, být žákovi starším, zkušenějším průvodcem, nikoliv tím, kdo určuje,  co 
má žák dělat, kým se stát.

Nahradit soupeření spoluprací.

Nahradit negativní motivaci ( hodnocení) pozitivní motivací (formativním hodnocením)

Vnímat individuální potřeby žáka ( za každým zlobením se skrývá nenaplněná potřeba, nevyřešený problém)

Učitel a třída

Sledovat skupinovou dynamiku a pracovat s ní

Řešení konfliktů win – win metodou

Používat nenásilnou komunikaci  (NVC ) a aktivní naslouchání

Využívat aktivizační metody ve výuce

Zajistit maximální participaci žáků na procesech (např .tvorba pravidel, příprava třídních akcí atd.)



Vztahy

Učitelé navzájem:

Větší neformální mezioborová spolupráce

Intervize - Balintovské skupiny

Tandemová výuka

Vzájemné hospitace (inspirující, podporující, ne kritizující)

Spolupráce asistenta a učitele

Prevence proti vyhoření  - mít v sobě navzájem oporu

Učitel  x vedení:

Personální rozhovory

Karierní růst (inspirace v Německu: rok placeného volna na osobní rozvoj, práce ve firmách,  
výjezdy do zahraničí, možnost spolupracovat s jinými vzdělávacími institucemi, předávat dále své 
zkušenosti

Odstranění diskriminace – věk, pohlaví

Vztahy se zřizovatelem a s rodiči – zvláštní kapitola



Budování bezpečného klimatu
zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika 

využívá hru jako základní nástroj učení .Vychází z předpokladu, že nejlépe se člověk učí ze své 
vlastní zkušenosti, pokud je doprovázena silnými emocemi. Člověk se při prožitku rozvíjí 
prozkoumáváním a posouváním hranic svých možností. Pro učení je důležitá i reflexe procesů a 
prožitků po dané aktivitě

Úspěch  využití zážitkové pedagogiky závisí:

• na důsledném uplatňování partnerského přístupu 

„Moc je  ve všech mezilidských vztazích  velmi destruktivní“  T. Gordon

• na důslednosti, s jakou tuto metodu používáme (nestačí adapťák na začátku prvního ročníku 
SŠ, nebo 2. stupně ZŠ)

• na vlastní zkušenosti učitelů  se ZP a jejich ochotě takto pracovat

• na podpoře vedení – pochopení pro tento způsob práce

• na znalosti i skupinové dynamiky a  zkušenosti s vedením programů ZP

Můžeme se všemu naučit, může nás to osobně obohatit!! ZP funguje dokonce jako  prevence 
proti syndromu vyhoření.



Klíčová slova  bezpečného klimatu
Blízkost • důvěra • tolerance a respekt k jinakosti • NVC • spolupráce • humor (x ironie) • 
prevence proti manipulaci

Oblasti  využití ZP: ( programy zároveň poslouží učiteli i k pozorování vyvíjejících se vztahů ve 
třídě)

• Seznámení – cvičení na jména a bližší poznání

• Odbourání bariér – oční kontakt, koncentrace, práce s chybou, hlasová výchova)

• Rozvoj týmové spolupráce ( Dynamics)

• Budování důvěry

• Rozvoj kreativity

• Směřování ke společnému cíli (projekt, mimoškolní program, charitativní akce,  maturitní ples 

atd.)
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Děkuji Vám za pozornost!
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