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„ Nevíš-li, kam patříš, nevíš, kdo jsi.“
(Wallace Stegner)

„ Nezáleží na velikosti obce, ale na velikosti
fantazie a cíle nás všech.“
(žákyně Coufalová, Frýdlant)

„ Schopnost a možnost tvořit je to, co člověka
posiluje nejvíce.“
(Patrick Awuah)

 Naše motivace pečovat o přírodu,
krajinu a obec, kde žijeme, má základ
ve vztahu k místu, které je naším
domovem, a k lidem, kteří zde žijí.
 Lidi se nejochotněji zapojují do toho, co
sami vymysleli, na čem se podíleli od
samého počátku, o čem mají dostatek
solidních informací a co se týká jejich
života.

Komunita
 uskupení lidí, kteří žijí ve vzájemné blízkosti a spojují je
společné zájmy a vzájemná pomoc
 jakékoliv vnímání společného „dobra“, které může být
vytvořeno mezi občany
 něco, čeho se dá dosáhnout úsilím občanů
 lidé žijící v geograficky definované oblasti, mezi nimi existují
sociální vazby, jsou citově vázáni k sobě navzájem a k místu,
kde žijí
 pocit sounáležitosti, zájem o sebe navzájem, zájem o celou
skupinu a společná víra, že potřeby členů komunity budou
naplněny skrze jejich pospolitost
 organizování sociálních činností takovým způsobem, jenž
denně zajišťuje lidem přístup k aktivitám, které jsou nezbytné
pro jejich každodenní život, v místě, kde žijí
 prostor společného života, otevřený pro setkání a vztahy

Vyvážená (zdravá, udržitelná) komunita
je různorodou jednotou
má společný základ sdílených hodnot
vzájemná péče, důvěra, týmová práce
rozvinutá efektivní vnitřní komunikace
usnadňuje lidem účast na věcech veřejných
vytváří si vlastní identitu, záměry
vytváří si vnitřní i vnější vazby
vychovává, je schopna předávat hodnoty další
generaci
 má vyvážené institucionální uspořádání
 je otevřená do budoucnosti
 (J.W.Gardner : Budování komunity)









Desatero udržitelné obce













Místní výroba – místní spotřeba
Optimální daňová výtěžnost
Podpora místních podnikatelů
Komunikující a informovaní obyvatelé obce
Spolupracující obce
Dodržování pravidel všemi
Obyvatelé vytvářejí strategický plán
Místní vůdčí osobnosti
Učící se obec
Spolkový život
Lokální patriotismus
Obec pečuje o své děti

Je čím dál hůř
 Testy, testy a ještě trochu testů
 Právní problémy týkající se bezpečí dětí - pohybu
dětí mimo školu + kontaktu s lidmi mimo okruh
pedagogů - zodpovědnost školy a učitele
 Ztráta kontaktu s přírodou
 Rostou zdi mezi školou a reálným světem
 Děti se učí věci v praktickém životě obtížně
použitelné

Klíčové kompetence
 kompetence k učení
 kompetence komunikativní
 kompetence k řešení problémů
 kompetence sociální a personální
 kompetence občanské
 kompetence pracovní

Místně zakotvené učení
 Z angl. place-based education
 Reaguje na současné trendy ve školství (objem na úkor
kvality) a společenském vývoji (vykořenění, globalizace)
 Vyvíjí se na pomezí EVVO, ochrany přírody a
komunitního rozvoje
 Prostředí místa je jednotícím kontextem pro výuku
 Klade důraz na zapojení veřejnosti
 Využívá tzv. servisních projektů, které mají praktický
význam pro místo a školu
 Vede k lepším studijním výsledkům žáků, k poklesu
kázeňských problémů, vyššímu ocenění a podpoře škol,
větší spokojenosti a nižší fluktuaci učitelů a obnovenému
povědomí o hodnotách místa a obce

Místně zakotvené učení – tři hlavní cíle
(krmíme tři ptáčky jedním semínkem)
 Zlepšení studijních výsledků žáků, úspěch pro
každého žáka
 Udržitelný rozvoj obce (zlepšení kvality životního
prostředí a moudré nakládání se zdroji, sociální
spravedlnost, ekonomická vitalita – zlepšení ve
všech 3 pilířích UR)
 Výchova k aktivnímu občanství, k zodpovědnému
správcovství místa, obce

Místně zakotvené učení
 Propojování lidí s lidmi, propojování lidí s přírodou

 Obnova vztahu mezi člověkem a místem, kde žije
 Vzdělávání je příprava na aktivní občanství
 Základ MZU – J.A.Komenský – nejdřív se učme o
věcech nejbližších a pak vykročme dál
 Žáci a škola jsou jedním z místních zdrojů pro obec

Co je v MZU důležité












Učení se přesouvá mimo třídu – ven do obce a jejího okolí
Učení se soustředí na místní témata a souvislosti
Učení je pro žáka osobně relevantní
Podporou pro učení jsou partnerství v obci – s místními
organizacemi, podnikateli, vedením obce apod.
Učení je mezipředmětové, mezioborové – hranice mezi
předměty se rozplývají, jsou prostupné
Učení vychází ze vztahu člověka k místu, dál jej rozvíjí a
podporuje
Učíme se v místě, ale toto místní učení slouží jako základ pro
porozumění a účast na řešení regionálních a globálních
problémů
MZU je nástrojem učení, ne něčím navíc
Učitel není zdroj všeho vědění, ale zkušený průvodce procesem,
v němž i on se učí; učiteli jsou i odborníci, znalci, pamětníci
MZU cestou tzv. servisních projektů přináší hmatatelné,
užitečné, praktické výsledky

Co je v MZU důležité
 Téma je základem kurikula
 Žáci nekonzumují předžvýkané znalosti, ale
vytvářejí si své vlastní – nejsou jen konzumenty
znalostí, které vytvořili jiní
 Žáci mají vliv na to, jakým tématem se budou
zabývat
 Učitelé vytvářejí vlastní osnovy, neaplikují jen
osnovy vytvořené jinde a jinými
 Žáci jsou vnímáni jako občané plnohodnotně se
zapojující do života v obci

Krok za krokem, pomalu a opatrně
1. využití místních příkladů
2. využití místních zkušeností
3. výuka s vazbou na místo, s využitím místních
témat
4. výuka s vazbou na místo + zapojení žáků do
realizace – servisní učení
Roste riziko, roste čas potřebný na přípravu a
plánování, roste užitek pro žáky – kvalita učení,
znalostí

Plánování výukové jednotky
• Očekávané výsledky:
• Co by se žáci měli dozvědět, čemu by měli
porozumět a jakých dovedností by měli nabýt?
• Cíle:
• Pochopení (žáci porozumí tomu, že…):
• Žáci budou vědět, že… :
• Žáci budou schopni..:

Plánování výukové jednotky
• Jak můžeme využít okolí školy a obec
• Kde v okolí školy (v obci) můžeme vidět to, o čem se
učíme?
• Kde si můžeme vyzkoušet to, o čem se učíme? Kde se
můžeme do toho, o čem se učíme, zapojit?
• Kdo o tom, o čem se učíme, něco ví? Kdo na tom pracuje
nebo o tom přemýšlí?
• Co dělají lidé, kteří tyto znalosti a dovednosti mají?
K čemu je používají?Mohou žáci dělat něco podobného?
• Kde můžeme uplatnit to, co se učíme? Mohou naše
znalosti a dovednosti pomoci řešit nějaký problém
v obci? Můžeme být někde užiteční?

Plánování výukové jednotky
•
•
•
•

Hodnocení
Jak zjistíme, zda se žáci naučili to, co se naučit měli?
Test, prezentace
Jiný způsob zjištění

Plánování výukové jednotky
•
•
•
•

Způsob výuky
(co budou žáci dělat, aby se naučili, co se naučit mají?)
Výuka (aktivity)
Zdroje, kontakty

